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النضـال مـن أجــل :

*   رفع االضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي يف سوريا.

*  الحريات الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان.

*  الحقوق القومية املرشوعة لشعبنا الكردي يف إطار وحدة البالد.

»هــذا هــو وقــت التعقــل، ال الذعــر. وقــت العلــم، ال الوصــم. وقــت 
الخــوف«                               ال  الحقائــق، 

أنطونيو غوتيريش
الجريـدة المركزية لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي(                العـدد/318/ آذار 2020 م - 2632ك          الثمن: 150 ل.س

 حنو احلكمة والعقالنية!
ً
يف زمن كورونا املستجد الكارثي... معا

ــب  جان ال ــي  تدن حــول  خــاف  ال 

ورســم  السياســة  ممارســة  ــي  ف ــي  القيم

ــبوقة  ــر مس ــتويات غي ــى مس ــا إل خطوطه

ــدى  ل  
ً
خاصــة ــي،  حال ال ــا  عصرن ــي  ف

ــة،  ي والدول ــة  اإلقليمي القــوى  مراكــز 

ــد  العقائ حــاب  أص ــا  ه ب ــن  واملتحكمي

ــرة؛ وُياحــظ ذلــك  ورؤوس األمــوال الكبي

ــات األحــداث األليمــة  ــي مجري بوضــوح ف

ــدة،  عدي وشــعوٍب  ــدول  ب تعصــف  ــي  ت ال

ــي  ــا هــو اإلنســان، وف ه ــي أرخــص مــا في والت

ــي  ــون الدول جســيمة للقان ــاكات ال ه ت االن

املتحــدة  األمــم  ــق  ي وملواث ي  اإلنســان

اإلنســان،  حقــوق  ل ــي  العالم واإلعــان 

ــر  ي للكث املتعمــد  ــل  التعطي ــك  وكذل

األمــن  ــس  مجل وأعمــال  قــرارات  مــن 

األمــم  ــة  وهيئ ــي  2 الدول

اجراءات استثنائية يف عموم األراضي السورية ضد تفشي »كورونا املستجد«
خطر الداهم النتشــار فيروس  مع ال

حكومــة  ال اتخــذت  املســتجد«،  ــا  »كورن

ــه  ــي مواجهت ــدة ف الســورية اجــراءات عدي

ــة لشــمال وشــرق  ي ــك اإلدارة الذات وكذل

ــة  ناحي مــن   
ً
خاصــة أشــد،  ــى  عل ســوريا 

ــي  ف ــن  ي املواطن مــن  أمكــن  ــا  م إبقــاء 

ــي  ف إجــراءات  اتخــذت  كمــا  ــم؛  ه منازل

ـــ  ــي ول ــال الترك ــة لاحت خاضع ــق ال املناط

النصــرة«، دون  الشــام-  ــر  ــة تحري »هيئ

ــى املســتوى املطلــوب. ورغــم  أن تكــون عل

ا  ــي ســوري ــروس ف ــة بالفي أن أعــداد اإلصاب

ــات  ــاب جه ــة معــدودة، ولكــن ينت ن واملعل

انتشــاره  مــن  جمــة  مخــاوف  ــدة  عدي

واملناطــق  خيمــات  امل ــي  4 ف

عفرين حتت االحتالل: /103/ ضحايا شهداء ومغدورين مدنيني، توطني، اعتقاالت عشوائية وتعسفية، قطع األشجار، فصف وتفجريات
ــال  االحت ــى  عل عامــان  ــى  م�ض

ملنطقــة  2018م،  آذار   18 ــي  ف ــي  الترك

ســوريا،  غــرب  شــمال  ــى  أق�ض ــن-  عفري

ـــ  ب ى  تســم مــا  ميليشــيات  بمشــاركة 

حــّر(  وال الســوري  ــي  الوطن ــش  جي )ال

ــي، وبغطــاٍء  واالئتــاف الســوري- اإلخوان

خطيــب« و »علمــاء  ــاوى »اإلمــام ال مــن فت

ــس  جل »امل و  ــن«  متطرفي مســلمين 

وال  اســتنبول«...  الســوري-  ي  اإلســام

ــم  جرائ ال ــكاب  وارت ــاكات  ه ت االن ــزال  ت

جــة  ممنه ــى  بخط مســتمرة،  ختلفــة  امل

ــة  ي عثمان  – ــة  عنصري وسياســات 

ألنقــرة  توســعية  ومطامــع  ــدة  جدي

ــر  ــذ تغيي ــرز تنفي ــا األب ه ــا، عنوان وحكامه

 /200/ مــن  ــر  أكث ــر  جي بته ــي،  ديمغراف

الســكان   – ــرد  ـ
ُ

الك مــن  نســمة  ــف  أل

جــروا  ه ــن  الذي ــك  ئ أول عــدا  ــن،  ي ي األصل

ــن مئــات اآلالف مــن أفــراد  ، وتوطي
ً
ســابقا

ــري  جَّ وُمه امليليشــيات  ي  مســلح ــل  عوائ

ــب  ــاف حمــص وحمــاه وإدل الغوطــة وأري

ــا، لتنخفــض نســبة الوجــود  ه ــب في وحل

 /%20/ دون  مــا  ــى  إل  /%95/ مــن  الكــردي 

.
ً
ــا ي ل حا

ــق  ووث رصــد  7 وقــد 

اجتماع لقياديني من »داعش« لتشكيل كيان عسكري يف »تل أبيض« احملتلة
 «  jesrpress »جســر-  موقــع  ذكــر 

ــخ  ــه بتاري ــر ل ــي تقري ــارض ف ــوري املع الس

ــذ  من مــرة  »ألول  ــه  أن 2020م،  آذار   27

ــة  خمــس ســنوات، شــهدت مدين ــة ال قراب

ــوم  ي ي ــمال ــة الش ــف الرق ــي ري ــض ف ــل أبي ت

 
ً
خميــس 26 آذار/مــارس 2020 اجتماعــا ال

ــي  ــابقين ف ــن الس ي ــن القيادي  م
ً
ــم عــددا ض

داعــش«. ــم  تنظي

االجتمــاع  أن  »جســر«  وذكــر 

ــي  ف »اإلســكان«  ــي  بح ُعقــد  »الســري« 

ــدو«،  العي »إســماعيل  املدعــو  ــزل  من

ــن  ــن الذي ي ــن القيادي  م
ً
ــددا ــم ع ــث )ض حي

ــي تمــدد  ف  مهمــة 
ً
ــوا أدوارا ســبق وأن لعب

محافظــة  ــي  ف ــم  5 التنظي

ى شمال شرق سوريا ي عين عي�س خيمات املؤقتة الواقعة ف من األرشيف/األمم املتحدة - أحد امل
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ــك  ل ــى ت  عل
ً
ــاوة ــاتها، ع ــدة ومؤسس املتح

ــة  ــال البيئ ــي تط ــرة الت خطي ــات ال التعدي

ــي دوامــٍة  ــاخ. وكأن البشــرية تدخــل ف واملن

ــن  ي حرب ال ــل  مث الكــوارث،  مــن  ــدة  جدي

ــم  ول العشــرين،  القــرن  ــي  ف ــن  ي العامليت

ــرى  الكب ــة  العاملي القــوى  عــْد  َب تتعــظ 

ومنظروهــا لصياغــة أنظمــة وعاقــات 

ــة  وصيان اإلنســان  يكــون  ــدة،  جدي

جشــع   ل
ً
حقوقــه محورهــا، وتضــع حــدا

واإلرهــاب  املتوحشــة  الرأســمالية 

ــف  ى تخفي ــع ــي مس ــرف، ف ــر املتط والفك

ــة  وحماي حــروب،  وال الصراعــات  حــدة 

مــا أمكــن  حضــاري  ي وال ــا اإلنســان عاملن

ــات. والوي ــي  املآ�ض مــن 

ــذي  ال املســتجد  ــا  كورون زمــن  ــي  فف

مــا  وقــع   ،
ً
أحــدا ي  يســتثن وال  يرحــم  ال 

أنظمــة  فتداعــت  متوقــع،  ــر  غي هــو 

دراســات  واختلطــت  ــات،  ونظري

العقــول  ــزال  الت ولكــن  وخطــط، 

أو  ــا  هن برؤوســها  ترفــع  ــة  املتعفن

آالم  وســط  تصطــاد  أن  ــد  وتري ــاك،  هن

جشــع  ال ــزال  ي وال  ــم،  ه وأنين ــاس  ن ال

ــر  بمصي يســتحكمان  والتوحــش 

أن  ــى  نن�ض وال   .
ً
ــة قاطب ــم  العال شــعوب 

ــروس  الفي هــذا  ــون  يواجه البشــر  ــي  ن ب

ــاء وطواقــم  ــارة، أطب ــوٍد جب ــاك بجه الفت

ــون  وإعامي وعلمــاء  ــون  وباحث ــة  طبي

ــوش  وجي ومثقفــون  وموســيقيون 

ومؤسســات  وشــركات  ــة  أمني وقــوات 

وغيرهــا  وإدارات  ــة  وأممي ــة  ي محل

ــه...  ــي مكافحت ــا ف ــى حــٍد م يتعاضــدون إل

ــر! ي الكث ــا  ينقصن ــزال  الي ولكــن 

ــل،  ــه مثي عــرف ل ــم ُي ــك ل ــروٌس ُمهل في

ــه  وتقنيات والطــب  ــم  العل تقــدم  رغــم 

ــد  الصعي ــى  عل ولكــن  مذهــل،  بشــكل 

ــراءات  ــر واإلج ي ــِق التداب ــم ترت ــوري ل الس

ــوب،  املطل املســتوى  ــى  إل املتخــذة 

ــة،  حــة العاملي ــى منظمــة الص  إل
ً
فإضافــة

ــو غوتيريــش  ــن العــام أنطوني ر األمي
َّ

حــذ

ــر بيدرســون مــن  خــاص غي واملبعــوث ال

 
ً
خاصــة ســوريا،  ــي  ف ــروس  الفي ــي  تف�ض

ــي  ف املكتظــة،  واألماكــن  خيمــات  امل ــي  ف

ــة  ــات الطبي ــي مســتوى اإلمكان ظــل تدن

ــة  ي الداخل حــرب  ال بســبب  ــة  حي والص

إطــاق  وقــف  ــى  إل ــا  ودعي ــة،  ل الطوي

الســورية  ــي  األرا�ض كافــة  ــى  عل ــار  ن ال

ــن  ختطفي ــن وامل ي وإطــاق ســراح املعتقل

ــى  إل اإلنســانية  املســاعدات  وإدخــال 

كافــة املناطــق، بينمــا الشــعب الســوري 

ــج  ونتائ بمفعــول   
ً
ــا جدي يشــعر  ــم  ل

الصــادرة  العفــو  وقــرارات  مراســيم 

ــن  ي املعتقل حــول  جــان  ل وتشــكيل 

ــة   لقائم
ً
ــرا ــجناء، نظ ــن والس ختطفي وامل

العفــو،  مــن  ــة  ل الطوي االســتثناءات 

ــن  خفي ــن وامل وعــدم شــمولها للمختطفي

ــن خــارج إطــار  حتجزي ــك امل  وألولئ
ً
قســرا

الســرية  ــجون  الس وبقــاء  ــون،  القان

مكلومــو  ــزال  ي فــا  ــواب،  األب ــة  مقفل

ــم  ه محبي ينتظــرون  ــون  واملعذب الفــؤاد 

ــث  حي  ،
ً
ظلمــا ــجونين  واملس ــن  املفقودي

ــن  ــة والزنازي ــي األقبي ــم ف أن زج جموعه

لألمــراض  ــم  تعرضه فــرص  مــن  ــد  يزي

ــر. خطي بشــكل  ــد-19  كوفي وعــدوى 

ــش  جي ــزال  الي آخــر،  ــب  جان ومــن 

وقــف  هــدن  يخــرق  ــي  الترك ــال  االحت

قــرى  بقصــف  فيســتمر  ــار،  ن ال إطــاق 

شــمال  والشــهباء-  شــيروا  ــدات  ل وب

وشــمال  تمــر  ــل  ت ــف  ري ــك  وكذل ــب،  حل

محطــة  وقــف 
ُ
وت ــى،  عي�ض ــن  عي ــدة  ل ب

 ،
ً
ــاه الشــرب عــن العمــل مــرارا ــوك ملي عل

وحمــات  ــم  جرائ وال ــاكات  ه ت االن بينمــا 

ــه،  ــي مناطــق احتال ــن مســتمرة ف التوطي

ــود مكافحــة  ــزداد املعوقــات أمــام جه فت

مخيمــات  ــي  ف  
ً
خاصــة ــا،  كورون ــروس  في

محافظــة  ــي  ف ــن  النازحي وتجمعــات 

. حســكة ل ا

ــل كوجــر/ ت ــر  بقــاء معب فــإن  ــك  كذل

مشــموٍل  ــر  غي حســكة  ال  – ــة  ي اليعرب

ــر  املعاب حــول  األمــن  ــس  مجل بقــرار 

اإلنســانية وتوقــف إدخــال املســاعدات 

ــى  إل ــة  الطبي واملســتلزمات  ــة  ي اإلغاث

مناطــق ومخيمــات شــمال شــرق ســوريا 

ســوريا  قــوات  ســيطرة  تحــت  الواقعــة 

 
ً
ــرا ي كب  

ً
ــا تحدي يشــكل  ــة،  الديمقراطي

ــة  ي حل ــة وللمجتمعــات امل ي ــإدارة الذات ل

ــه. ــروس وتبعات ــي الفي ــة تف�ض ــي مواجه ف

ــة  االقتصادي األزمــة  أن  كمــا 

ــة وضعــف  ــي البطال املســتفحلة وتف�ض

ــي  وتدن ــة  ي املال ــوارد  وامل ــل  املداخي

الســورية  ــرة  ي ل ل الشــرائية  القيمــة 

ــي  تلق مســبوقة،  ــر  غي مســتويات  ــى  إل

الســوري  املواطــن  كاهــل  ــى  عل ــا  ه بثقل

ــات  ــي الصعوب ــى تخط ــه عل ومــدى قدرت

ــي  الصح جــر  ح بال ــزام  ت واالل ــة  ي حيات ال

ــروس. بالفي ــة  اإلصاب وتفــادي 

ــي  السيا�ض ــد  الصعي ــى  عل أمــا 

 ،
ً
ــا عموم كســوريين  ــا  علين ــم  فيتحت

ــة، العــودة  ي حال ــا ال ــي ظــل أزمــة كورون ف

ــد  جدي مــن  ــة  ي والعقان حكمــة  ال ــى  إل

كمــا  ــدء  ب وال املشــتركات،  عــن  والبحــث 

اإلنســانية  ــا  القضاي بحــل   
ً
مــرارا ــا  ن قل

ــن  املفقودي ــة  قضي أبرزهــا   ،
ً
أوال

ــدى  ل ســراحهم  وإطــاق  ــن  ي واملعتقل

ــر  املمــرات واملعاب ــح  أي طــرٍف كان، وفت

دون  الســورية  املناطــق  كافــة  ــن  ي ب

بدخــول  والســماح  ــود،  وقي ــزاز  ت اب أي 

وبمــرور  اإلنســانية  املســاعدات 

بيســر  ــع  والبضائ ــن  ي املواطن وتنقــل 

ــك  وكذل ــاوى،  وأت ــب  ضرائ ودون 

لعــودٍة  واالجــراءات  الظــروف  ــة  يئ ته

ــى  ــن إل ي ــن والاجئ ــة للنازحي ــة آمن طوعي

ــي  أسا�ض كشــرٍط  ــة،  ي األصل ــم  مناطقه

ــة  ي حل امل جتمعــات  امل ــل  تأهي إلعــادة 

ــة،  ل مقب سياســية  ــاٍة  حي ــي  ف ــا  ه وتفاعل

ــة مناســبة إلجــراء  وبذلــك تتشــكل أرضي

حــوارات ســورية ســورية أو مفاوضــات 

ــة،  أممي ــٍة  برعاي األطــراف  ــع  جمي ــن  ي ب

ــا  ــي ألزمــة بلدن للبحــث عــن حــٍل سيا�ض

ــة. املركب

يف زمن كورونا ... تتمة

12 آذار يوم الشهيد الكردي... ونزيف الدماء مل يتوقف
ــي  ــرد ف ـ

ُ
ــي 12 آذار، يتذكــر الك كل عــام ف

ــن ســقطوا  ســوريا أســماء شــهدائهم الذي

ــي آذار 2004، ويقفــون  ــم ف ه ــاء انتفاضت ن أث

ــدة؛  خال ال أرواحهــم  ــى  عل بخشــوع 

ــل  ي أكال ويضعــون  مقابرهــم  ــزورون  ي

ــى  ثكال وأمهــات  أطفــال  ــا،  ه ي عل ــورود  ال

ــم. ه أحبت أضرحــة  ــزرن  ي

ــم تتعــظ قــوى االســتبداد واإلرهــاب  ل

 2004 أحــداث  ــة  تجرب مــن  ســوريا،  ــي  ف

ــذ  من ــاد  الب ــت  أدخل ــل  ب ــرة،  املري وغيرهــا 

ــزف  ن ــة،  طاحن حــرٍب  ــون  أت ــي  ف  2011 عــام 

إذ  زال،  وال  بغــزارة  الســوري  ــدم  ال ــا  معه

ــل واملــوت،  ــدان ملشــاهد القت تقشــعر األب

الســوريين  ــا  حاي الض ــر  مقاب وصــور 

ــم. ه انتماءات ــف  بمختل

ــن  عفري ــي  أهال كان  املناســبة  ــذه  ه وب

ــي  ف شــهدائهم  وأضرحــة  ــر  مقاب ــزورون  ي

ــارة  زي ــا،  متين كفرشــيل،  )كفرصفــرة، 

ــف...(،  ل تل مســكه،  ــا،  ن بعدي ــان،  حن

ــال  االحت مــن  ــن  عامي ــذ  من ــم  ه ولكن

وُدمــرت  ــل  ب حــق،  ال ذاك  مــن  ــن  محرومي

ــة  ــي قص ــي تحك ــهداء الت ــور الش ــم قب معظ

ــي  ف ــم  ه بدمائ حــوا  ض ومــن  البطــوالت 

ــة. العادل شــعبهم  ــة  قضي عــن  الدفــاع 

ــدات  والبل املــدن  ــي  ف العــام،  هــذا 

ــي شــرق الفــرات، ذات  ــة ف والقــرى الكردي

شــهدائهم  ــي  األهال تذكــر  ــة،  ي الذات اإلدارة 

 والوقــوف خمــس 
ً
ــا ي بإشــعال الشــموع ل

 12 ــرة  ظهي أرواحهــم  ــى  عل  
ً
ــا صمت ــق  دقائ

وأضرحــة  ــر  مقاب ــارة  بزي ــك  وكذل آذار، 

ــي  ــف الوطن الشــهداء؛ وقــد أصــدر التحال

 : ــه  في جــاء   ،
ً
ــا بيان ســوريا  ــي  ف الكــردي 

 
ً
 ورســالة

ً
ــي عشــر مــن آذار كان درســا »الثان

ــه  ــأن إرادت ــع ب جمي ــردي لل ــعب الك ــن الش م

ــة القمــع واالضطهــاد  ــن تقهــر أمــام آل ــم ول ل

ــر عقــود مــن الزمــن, وأن  املمــارس ضــده عب

ــه  ــن ب ــز عــروش املتربصي ــة به ــه كفيل وحدت

ــة, وبتاريخــه  ــة والوطني القومي ــه  ت وبهوي

املشــرق«.

وفــاء  ــر  »خي ــف:  التحال وأضــاف 

ــي  ف الكــردي  الصــف  هــو وحــدة  للشــهداء 

ــى  ــة إل ــة الرامي خططــات العنصري ظــل امل

ــة  ــة والوطني إجهــاض املكتســبات القومي

ــدء  ب ــم الطاهــرة, وال ه ــي تحققــت بدمائ الت

ــى تشــكيل  ــي إل بحــوار كــردي كــردي يف�س

ــل  ــة شــاملة, تمث ــة سياســية كردي مرجعي

ــف  ــي مختل ف ــه  الشــعب الكــردي وتطلعات

وتناضــل  ــة,  ي والدول ــة  الوطني حافــل  امل

ــل قــوات  ــة مــن قب حتل ــا امل ــر أراضين لتحري

ــن  عفري ــي  ف ــا  ه ومرتزقت ــي  الترك ــال  االحت

ــق  ــائر مناط ــه وس ــري كاني ي وس ــب ــري س وك

القــوى  مــع  والعمــل  الســوري,  الشــمال 

بســوريا  للوصــول  الســورية  ــة  الوطني

ال  تعــددي  ــي  برملان ــي  ديمقراط ــًد  ل ب ــى  إل

مركــزي«.
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ــة  ي الدول ــق  التحقي ــة  جن ل نشــرت 

ــره  تقري ا  بســوري ــة  املعني املســتقلة 

تمــوز/  11« مــن  ــرة  الفت ــي  يغط ــذي  ال

ــر  ي/يناي ــون الثان ــى 10 كان ــو 2019 إل ي يول

تنشــر  ــم  ول ــة  اإلنكليزي باللغــة   ،2020«

ــى  ــة، إذ أكــدت عل ي ــخته بالعرب بعــد نس

كل  ــد  بعي ا  ســوري ــي  ف ح  املســل ــزاع  ن ال أن 

ــواع  أن ــد  تتزاي ــث  ــه، حي ت اي نه عــن  البعــد 

باســتمرار.  اإلنســان  حقــوق  ــاكات  ه ت ان

ال  ســنوات،  تســع  ــة  قراب انقضــاء  وبعــد 

والنســاء  الرجــال  مــن  الســوريون  ــزال  ي

ــر  غي مســتويات  ــون  يواجه واألطفــال، 

م  وقــدَّ ــم.  واألل ــاة  املعان مــن  مســبوقة 

ــخ  ــت بتاري ــى الن ــدة عل ــم املتح ــع األم موق

ــي: ل ــر، كمــا ي  للتقري
ً
2 آذار 2020 عرضــا

ــم  ل املســتمر  جــوي  ال القصــف 

ــار ســوى الفــرار ــن أي خي ــرك للمدنيي يت

ــة  ي ــر أن القــوات املوال ــح التقري أوض

ــة  ن املعل ــا  ه معركت إطــار  ــي  وف حكومــة،  لل

ــة  جوي جمــات  ه شــنت  اإلرهــاب،  ضــد 

عــن  أســفرت  ــب  إدل ــوب  جن ــي  ف ــة  وبري

ــن  ي ي املدن مــن  العشــرات  وجــرح  ــل  مقت

بمــا  ــة،  ي املدن ــة  التحتي ــة  ي البن ــر  وتدمي

ــن  ــك األســواق ومخيمــات النازحي ــي ذل ف

ويشــمل  املستشــفيات.  األخــص  ــى  وعل

ضــد  عشــوائية  جمــات  ه شــن  ــك  ذل

ــر  ذخائ واســتخدام  ــة  محمي أغــراض 

ــة. عنقودي

ــى  ــة املســتقلة إل جن ــر الل ــار تقري وأش

ــي أجــزاء  جــوي املســتمر ف أن القصــف ال

ــن أي  ــرك للمدنيي ت ــم ي مــن جنــوب إدلــب ل

ــة  غالبي أن  ــا  ن مبي الفــرار،  ســوى  ــار  خي

ألفــا،   948 عددهــم  ــغ  البال ــن  ي ي املدن

هــم  ــي،  الغرب الشــمال  ــي  ف نزحــوا  ممــن 

يقطــن  ــث  حي واألطفــال،  النســاء  مــن 

الشــتاء  أشــهر  خــال  العــراء  ــي  ف اآلالف 

 - ــب  إدل ــي  ف األزمــة  وتتحــول  القاســية. 

ــن  ي ماي ــة  ثاث مــن  ــر  أكث يوجــد  ــث  حي

ــا  ي حال الســبل  ــم  ه ب تقطعــت  ــخص  ش

تواصــل  بينمــا  إنســانية،  ــة  كارث ــى  إل  -

ــى  حت األطفــال  ويتجمــد  الهــرب  األســر 

ــر. التقري أفــاد  حســبما  املــوت، 

تحتجــز  الشــام  ــر  تحري ــة  هيئ

ــن  ي حفي والص النشــطاء  تعســفيا 

نفــذت  فقــد  ــر،  للتقري ووفقــا 

ــى  عل جمــات  ه حة  مســل جماعــات 

حكومــة،  ال لســيطرة  خاضعــة  مناطــق 

ــب. ممــا أســفر  ــوب حل ــك جن ــي ذل ف بمــا 

خــوف  ــي  ف وتســبب  ــا  حاي ض وقــوع  عــن 

ــم  ه ــد من ــن، ودفــع العدي ي ي الســكان املدن

املغــادرة. ــى  إل

ي محافظة  ي املناطق املضطربة ف وف

ــة  ــي هيئ ــر إن إرهابي إدلــب، يقــول التقري

ــم  ه ــوا إحــكام قبضت ــر الشــام حاول تحري

ــن بالفعــل مــن  حاصري ــى الســكان امل عل

ــن  ي حفي خــال احتجــاز النشــطاء والص

بســبب  تعســفا  األفــراد  مــن  وغيرهــم 

ــة  هيئ ــت  وواصل ــي.  ن العل ــم  اعتراضه

األطفــال  ــد  تجني الشــام  ــر  تحري

ــط  ــكل نش ــاركة بش ــتخدامهم للمش واس

ــة. ي العدائ األعمــال  ــي  ف

املســتقلة  ــة  جن الل ــر  تقري وأشــار 

جــاءت  ــي  ت ال ــة  ي العدائ األعمــال  أن  ــى  إل

جيــش  ــة وال نتيجــة تقــّدم القــوات التركي

ى  مســّم تحــت  الســوري،  ــي  الوطن

ــحاب  االنس بعــد  الســام،  ــع  ب ن ــة  ي عمل

ــي  ف املتحــدة  ــات  الوالي لقــوات  ــئ  املفاج

تســببت  ــر،  األول/أكتوب تشــرين  ــل  أوائ

ــي  ــخص ف ــف ش ــن 100 أل ــر م ــزوح أكث ــي ن ف

تشــرين  و11   10 ــن  ي ب ســاعة،   24 ظــرف 

ــب  ه ن ال ــب  جان ــى  إل ــر،  األول/أكتوب

ــكات. ل املمت ــى  عل واالســتياء 

ــي الغوطــة  ــاب ظــروف العــودة ف غي

الشــرقية وحمــص

ــت  كان ــي  ت ال املناطــق  ــي  ف ــا  أم

الشــرقية  الغوطــة  ــل  مث محاصــرة، 

ــة  ــودة غائب ــروف الع ــت ظ ــص، فظل وحم

ــر بوجــود عقبــات هامــة أمــام  ــى حــد كبي إل

ــا  ــم، وفق ــة بممتلكاته ــن للمطالب املدنيي

املناطــق  أن  ــف  يضي ــذي  ال ــر،  للتقري

حة«  ا اتفاقات »املصال رضت فيه
ُ
ي ف الت

ســابقا، كانت نقاط التفتيش املنتشــرة 

ــي  ف خــوف  ال ــث  ب ت واســع  نطــاق  ــى  عل

ــد  وتقّي ــن  ي ي املدن الســكان  صفــوف 

ــات  خدم ــى ال ــول إل ــل والوص ــة التنق حري

األساســية.

وأوجــه  جنســانية،  ال األدوار  وأدت 

ــى  إل ــا،  ه ي عل تقــوم  ــي  ت ال املســاواة  عــدم 

املباشــر  ــر  ي التأث ــم  خي وتض ــادة  زي

ــى  عل اإلنســان  حقــوق  ــاكات  ه ت الن

ــي  فف ــات.  خلفي ال كل  مــن  الســوريين 

وال  النســاء،  ــرت  أث ت ــن،  عفري قطــاع 

ى مجتمعات  ســيما النســاء املنتميات إل

ــزاع.  ن ال ب ســلبا  ــة،  معين ــة  ني وإث ــة  ني دي

ــي: مجل ــي  هان املفــوض  وقــال 

ــات  والفتي النســاء  ــت  عان »لقــد 

ــة  الكردي ــات  ي األقل ــى  إل ــات  املنتمي

ــن،  تحركاته ــد  تقيي مــن  ــة  واإليزيدي

ــن  ه ــدى مجازفت ــات ل ــَن للمضايق وتعرض

خــروج. وهــذه األفعــال تقــوض قــدرة  بال

واملســاهمة  املشــاركة  ــى  عل النســاء 

مــن  ــد  ب وال  ــن.  ه مجتمعات ــي  ف ــة  ي بفعال

األمــر.« ــذا  ه ل حــد  وضــع 

ــدأ  ــة تتجاهــل مب األطــراف املتحارب

ــة أو تنكــره حماي ال

األطــراف  ــع  جمي إن  ــر  التقري وقــال 

حماية  املتحاربة تواصل تجاهل مبدأ ال

ــر  ــات توفي ــك ضمان ــي ذل أو تنكــره، بمــا ف

ودون  املســتمرة  اإلنســانية  املســاعدة 

ــن املســتضعفين. وعــن  ي ي ــق للمدن عوائ

ــو  ــغ أب ــن كونين ذلــك تقــول املفوضــة كاري

ــد: زي

ــة  ــة العاجل  »يجــب أن تكــون األولوي

ــى  عل حصــول  ال ــي  ه ــن  ي ي املدن ــع  جمي ل

ــي  ت ــة ال ــاه واملســاعدة الطبي الغــذاء واملي

الســرعة.  وجــه  ــى  عل ــا  ه ي إل يحتاجــون 

ــن  ي املراقب وصــول  تســهيل  ــر  ب ويعت

ــة  حماي ال مجــال  ــي  ف ــة  الفاعل ــات  جه وال

ــة حقــوق املدنيين.« حماي أمــرا أساســيا ل

ــى  عل ــزاع  ن ال أطــراف  ــع  جمي أحــث 

حســن  ــى  عل ــم  قائ حــوار  ــي  ف الدخــول 

الصــراع  ــذا  ه ل حــد  ووضــع  ــة  الني

ي  و ســا ملأ ا

ــذا  ــد له ــع ح حــوار لوض ــى ال دعــوة إل

ــاوي ــراع املأس الص

مــن  بعــدد  ــر  التقري ــم  ويختت

واألطــراف  حكومــة  ال ــى  إل ــات  التوصي

أجــل  مــن  ــي  الدول جتمــع  وامل ــة  املتحارب

ــن. وصــّرح رئيــس  ــة املدنيي تحســين حماي

ــا: قائ ــرو  ي بين ســيرجيو  ــو  باول ــة  جن الل

ــى  عل ــزاع  ن ال أطــراف  ــع  جمي »أحــث 

حســن  ــى  عل ــم  قائ حــوار  ــي  ف الدخــول 

الصــراع  ــذا  ه ل حــد  ووضــع  ــة  الني

ــة  املعون ــم  بتقدي والســماح  املأســاوي 

ــى  إل ــق  عوائ دون  اإلنســانية  واملســاعدة 

الفــور.« ــى  عل ــن  حتاجي امل ــع  جمي

ي سوريا/ األمم املتحدة« ي إدلب شمال ي مخيم للنازحين ف »أطفال يقفون أمام خيمة ف

ً
كرا حل �ب ن موىس �ي مزك�ي

خمــس  ل املــرض  مــع  ــاٍة  معان بعــد 

 ،2020/3/2 ــن  ي ن األث ــوم  ي ــي  ف ســنوات، 

عــن  ــى  مو�ض ــن  مزكي املناضــل  ــي  توف

مــن  وهــو   ،
ً
ــا عام ناهــز/46/  عمــٍر 

ــرك،  ــف دي ــك- ري ي ــة ريحان ــد قري ي موال

أشــعة  ــي  فن ــي-  طب ــد  معه ــج  خري وكان 

ــة. الاذقي ــة  ن بمدي

ــى صفــوف حــزب  انتســب الراحــل إل

ــز  وتمي  ،1989 عــام  ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

وكان  روحــه،  ــة  وطيب ــه  واتزان ــه  بهدوئ

والنشــاط. ــة  حيوي بال  
ً
مفعمــا

بحضــور  ــرى  ث ال ــه  جثمان ووري 

مراســم  وأقيمــت  ــه،  محبي مــن  حشــد 

ــي ديــرك. ــي جامــع حــاج جاســم ف العــزاء ف

ــه  ــى ذوي الراحــل ومحبي نتقــدم إل

التعــازي،  ــص  بأخل  
ً
جميعــا ورفاقــه 

والســامة. ــة  الطمأنين ولروحــه 
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ــن. بالنازحي املكتظــة 

ــن  األمي دعــا  الشــهير  ــه  ندائ ــي  فف

ــو  ي أنطون املتحــدة  لألمــم  العــام 

ــي  ف ــزاع  ن ال أطــراف  ــع  جمي ــش  غوتيري

ــار وإفســاح  ن ــى وقــف إطــاق ال ا إل ســوري

اإلنســانية  املســاعدات  جــال إلدخــال  امل

كمــا  الســورية،  املناطــق  ــع  جمي ــى  إل

خــاص  ال املبعــوث  بيدرســون  ــر  غي قــال 

ــي  ــس األمــن الدول ــه أمــام مجل ــي إحاطت ف

 
ً
محــددا ــداًء  ن وجــه  ــه  أن آذار،   30 ــوم  ي

ــار  ن ال إلطــاق  وفــوري  كامــل  لوقــٍف 

ــن  لتمكي ــي  الوطن املســتوى  ــى  عل

ــروس  ــد شــامل ملكافحــة في ــام بجه القي

خطــر  كوفيــد-19، ألن »ســوريا عرضــة ل

ــاء  ــواء الوب ــى احت ــا عل ه ــدد قدرت ــر يه ي كب

واســعة  الســكانية  للتحــركات   
ً
نظــرا

ــث  حي ــر«،  خطي ال واالكتظــاظ  النطــاق 

ا  ســوري ــي  ف الصــراع  مــن  ســنوات  »أدت 

ــي  ــي ف ــى تدهــور أو هــدم القطــاع الصح إل

ــي الكــوادر  ــر ف ي ســوريا، وهنــاك نقــص كب

ــة«. الطبي واألدوات  واملعــدات 

وجــه  ــه  أن بيدرســون  قــال  كمــا 

عــن  اإلفــراج  أجــل  »مــن   
ً
خاصــا ــداًء  ن

ــرة«  ــن بأعــداد كبي ختطفي ــن وامل ي املعتقل

ــم يجعــل  ه ــي كوفيــد-19 بين وخطــر تف�ض

والســماح   ،
ً
ــا ضروري  

ً
أمــرا التحــرك 

اإلنســانية  للمنظمــات  فــوري  بشــكل 

ــارة كافــة مراكــز االعتقــال،  ــة بزي املعني

ــة  الطبي ــة  الرعاي ــر  توفي يجــب  كمــا 

أماكــن  كافــة  ــي  ف ــة  ي الوقائ واإلجــراءات 

االعتقــال.

ــه أكــد بيدرســون  ــام إحاطت ــي خت وف

حكومــة  ال مــع  للعمــل  اســتعداده  ــى  عل

األطــراف  وكافــة  واملعارضــة  الســورية 

ــق  تطبي أجــل  مــن  األرض  ــى  عل ــة  املعني

املســتوى  ــى  عل ــار  ن ال إطــاق  وقــف 

ــي  ف الســوريين  ومســاعدة  ــي  الوطن

ــروس. الفي ألزمــة  التصــدي 

ــي  ف الكــردي  ــي  الوطن ــف  التحال

نشــاطاته  ــى  ألغ ــه  ب جان مــن  ا  ســوري

ــن  ي باملواطن وأهــاب  ــة،  جماهيري ال

ــزام  ت »االل آذار،   14 ــي  ف ــح  تصري ــر  عب

ــات  جه ال عــن  الصــادرة  بالتعليمــات 

الســامة  بقواعــد  ــد  والتقي ختصــة,  امل

ــي  ف ــة  املعني ــات  جه ال ــب  وطال العامــة«، 

ـــ »بــذل قصــارى جهدهــا  ــة ب ي اإلدارة الذات

ــن واتخــاذ  حــة املواطني ــى ص حفــاظ عل لل

ا  شــأنه مــن  ــي  ت وال ــة  املطلوب االجــراءات 

ــي  ف ــر  خطي ال ــاء  الوب هــذا  ــي  تف�ض ــع  من

.» املنطقــة

ــة  الديمقراطي ســورية  ــس  مجل أمــا 

ــل  ــورية للتعام ــة الس حكوم ــا ال ــد دع فق

بشــأن  تامــة  وشــفافية  بمســؤولية 

مــع  وللتعــاون  املســتجد«  ــا  »كورون

خطــر  ــة  مواجه ــي  ف ــة  ي الذات اإلدارة 

ــرأي  ال ــى  إل ــان  ي ب ــي  ف وقــال  ــروس،  الفي

ــي  تف�ض »مــع  آذار:   23 ــخ  بتاري العــام 

ــي،  الترك ــال  االحت ــة  دول ــي  ف ــروس  الفاي

ــي  ــي األرا�ض ــر ف ي فــإن احتمــال تفشــيه كب

ــال  االحت تحــت  الواقعــة  الســورية 

مــع  ــة  جدي مخــاوف  ــاك  وهن ــي،  الترك

ــي  الترك ــال  عــدم اتخــاذ ســلطات االحت

منطقــة  ــة  حماي ل الازمــة  االجــراءات 

اســتهدف  أن  ســبق  ــي  ت ال ــن  عفري

بشــكل  الســكانية  ــا  ه بنيت ــال  االحت

ي  ــل أبيــض/ كــري ســب ــك ت ــج وكذل ممنه

ــس  ل وجراب ــن  العي رأس  ــه/  ي كان وســري 

وإعزاز و إدلب، وتزداد مخاوفها بشكل 

ــة  التركي الســلطات  ــام  قي مــع  جــدي 

ــاه  ــع املي ــرى بقط ــرة أخ ــد م ــكل متعم بش

ــدأ  حســكة بالتزامــن مــع ب ــة ال ن عــن مدي

ــي«. الصح حظــر  ال إجــراءات  ــق  تطبي

املتحــدة  األمــم  ــس  جل امل وحــث 

ــي  ف ي  اإلنســان ــا  ه بواجب ــام  »للقي

ــر  املعاب ــح  فت ــى  عل والعمــل  خيمــات،  امل

ــة أمــام املســاعدات اإلنســانية  حدودي ال

ــة  ي اليعرب ــر  معب وخاصــة  ــة  والطبي

املنظمــات  وناشــد  حــدودي«،  ال

ــام بمســؤولياته  ــة »القي ــة املعني ي الدول

ــم  تقدي ــر  عب واإلنســانية  ــة  األخاقي

ــة  الطبي واملســاعدات  ــرات  خب ال

هــذا  انتشــار  ــدرء  ل الازمــة  ــة  ي والوقائ

ســوريا«. ــي  ف ــروس  الفي

آذار،   28 ــخ  بتاري آخــر  ــان  ي ب ــي  وف

قــال  ــروس،  الفي ــي  تف�ض خطــر  ظــل  ــي  ف

ــرى  »ن ــة:  الديمقراطي ا  ســوري ــس  مجل

ــن  ي املعتقل ــع  جمي عــن  اإلفــراج  أن 

ــن  ختطفي ــر وامل ــرأي والضمي ــجناء ال وس

ــن  املفقودي ــر  مصي عــن  والكشــف 

ــي  سيا�ض حــل  ألي  ــة  ضمان ل 
ّ
يشــك

ــي  ــاهم ف ــأنه أن يس ــن ش ــا م ــتدام، كم مس

ــة  ــي وحماي جتمع ــف االحتقــان امل تخفي

ــن  ي ــاء الثقــة ب ن ــي وإعــادة ب الســلم األهل

ــة  جن ل تشــكل  عــن  ــن  وأعل الســوريين«. 

اســتعداده  وعــن  خصــوص،  ال ــذا  ه ب

ســورية  ــة  جه كل  مــع  املشــترك  للعمــل 

ــة. وحقوقي ــة  ي مدن

بشــار  ــس  ي الرئ أصــدر  وقــد  هــذا 

األســد مرســوم عفــو عــام رقــم /6/ عــن 

 ،2020/3/22 ــل  قب ــة  املرتكب ــم  جرائ ال

ــم،  جرائ ال مــن  ــد  العدي ــات  عقوب عــن 

املعارضــة،  أواســط  مــن  شــكوك  وســط 

ــن  ي املعتقل ــع  جمي العفــو  يشــمل  ــأن  ب

.
ً
قســرا ــن  خفي وامل السياســيين 

ى  تســم مــا  أصــدرت  ــا  ه ب جان ومــن 

الســورية  حكومــة  ال »رئاســة  ـــ  ب

بعــض  عــن  بالعفــو   
ً
قــرارا ــة«  املؤقت

مــن  ــر  ي بالكث ــه  ت كبل ولكــن  ــم،  جرائ

ــي  أهال مخــاوف  وســط  االســتثناءات، 

ــد  ــي العدي  ف
ً
ــن قســرا خفي ــن وامل ي املعتقل

إطــار  وخــارج  الســرية  ــجون  الس مــن 

ــن،  ــي منطقــة عفري ف ــون، خاصــة  القان

رغــم  ــم،  ه أبنائ عــن  اإلفــراج  عــدم  مــن 

ــا  ــروس كورون ــار في ــر انتش ــة خط مداهم

تفتقــد  ــي  ت وال املكتظــة  األماكــن  ــي  ف

ــة. حي الص الشــروط  ــى  ألدن

ــي-  اإلعام ــب  املكت وأكــد  هــذا 

ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ عفرين/حــزب 

 2020/3/28 ــخ  بتاري  )83( ــره  تقري ــي  ف

يناشــدون  ــن  عفري ــي  »أهال أن  ــى  عل

ــة  املعني واملنظمــات  حكومــات  ال

ــة  ــن العــام لهيئ بالوضــع الســوري واألمي

ــة  املعني واملؤسســات  املتحــدة  األمــم 

ــا، بضــرورة التحــرك العاجل  التابعــة له

ــل  ــة ألج ــة التركي حكوم ــى ال ــط عل للضغ

ــن  ي املعتقل ــم  ه أبنائ كافــة  عــن  اإلفــراج 

جائحــة  وأن   
ً
خاصــة ــن،  ختطفي وامل

ــاة  حي ــدد  يه املســتجد«  ــا  »كورون

ــى  ــر؛ ويؤكــدون عل ي ــجناء بشــكل كب الس

ــم  ــو جرائ ــم يرتكب ــاء، فل أن أبناءهــم أبري

ــة،  التركي ــة  الدول بحــق  أو  أحــد  بحــق 

ــم«. ه ي ــدٍع عل ي مل ــخ�ض ــٍق ش ــن ح ــس م ولي

اجراءات استثنائية ... تتمة

ي
امك�ن رحيل املناضل حممد حسن �ت

ــن  عفري ــي-  اإلعام ــب  املكت ــى  نع

عضــوه  ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  ل

ــو  )أب ــي  تركمان حســن  محمــد  املناضــل 

يناهــز  عمــٍر  عــن  ــي  توف ــذي  ال جيشــار( 

ــن 2 آذار 2020م،  ي ن ــوم األث ، ي
ً
ــا /73/ عام

ــن. عفري ي  مشــاف إحــدى  ــي  ف

الراحــل  »انتســب  ــب:  املكت وقــال 

ــا  ن حزب صفــوف  ــى  إل شــبابه  ريعــان  ــي  ف

دمشــق  ــي  ف  
ً
مقيمــا وكان  1970م،  عــام 

 
ً
وشــغوفا  

ً
متعلمــا 1980م،  عــام  ــة  لغاي

الكــردي  شــعبه  ــة  قضي عــن  بالدفــاع 

ــة  اجتماعي لظــروٍف   
ً
ونظــرا ــة،  العادل

عــاد  ــن،  عفري جلمــة-  ــه  بلدت ــي  ف ــة  طارئ

ــه  ــب إخوت ــا مــع أســرته بجان ه ــش في للعي

ــه، واضطــر للتوقــف عــن العمــل  وأقارب

ــات،  الثمانين أواخــر  ــى  إل ــي  التنظيم

حــزب  ال صفــوف  ــي  ف  
ً
مجــددا فانخــرط 

بتفــاٍن  رفاقــه  ــب  جان ــى  إل ليناضــل 

نقــل  مخاطــر   
ً
متحمــا وإخــاص، 

عــدة  حــزب  ال منشــورات  ــع  وتوزي

ــة  ــزام بقضي ت ــم يِحــد عــن االل ســنوات، ول

ــي  ــوٍم ف ــى آخــر ي ــه إل ــادئ حزب شــعبه ومب

 
ً
ــا ــده ومحبوب ــن ك ــش م ــل يعي ــه، وظ حيات

 
ً
ــرا وتقدي ــه؛  بلدت ــي  وأهال معارفــه  ــن  ي ب

تكريمــه  ــم  ت ــي  النضال وتاريخــه  لســنه 

ــاث  ــذ ث حــزب من ــل ال ــن مــن قب مــع آخري

ســنوات«.

ــرة نفــس  وُوري جثمــان الراحــل ظهي

جمــوع  وســط  جلمــة،  ــرة  مقب ــي  ف ــوم  ي ال

قيمــت خيمــة العــزاء 
ُ
ــث أ ــن، حي املودعي

ــدة. ل ــي الب أمــام داره ف

ــة  الطمأنين الراحــل  ــروح  ل

ــر والســلوان ــه الصب حبي والســامة، ومل
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وشــرق  شــمال  أرجــاء  وعمــوم  الرقــة 

ــد العقــال  ــي خال ــم؛ اإلعام ه ســوريا، من

»أعمــاق«،  ــة  وكال ــي  مؤس�ض أحــد 

العقــال  ــز  فاي شــقيق  فاضــل  ــه  ب وقري

ــم،  التنظي ســيطرة  ــان  إب الرقــة  ــي  وال

ــد  مهن التماســيح  ــة  ب كتي ــي  ف ــي  واألمن

ــح »جســر« أن »العيــدو«  الكجــل«. وأوض

غــرب  خــرزة«-  ــو  »أب ــة  قري مــن  ينحــدر 

ــه  منصب ــب  جان ــى  و«إل أبيــض،  ــل  ت

القطــاع  ــي  ف للتســليح  كمســؤول 

ــان  إب الرقــة  ــة  بوالي عــرف  ــا  مل ــي  الغرب

 للصرافــة 
ً
ســيطرة التنظيــم، أدار محــا

ــاة  القن ــه  حين ــي  ف ــر  ب اعُت أبيــض  ــل  ت ــي  ف

ــى   إل
ً
ــة للتنظيــم وعناصــره، إضافــة ي املال

الكيمــاوي  والســماد  ــغ  بالتب ــه  متاجرت

ــوات  العب ــع  ي تصن ــي  ف املســتخدم 

ويؤكــد  ــم،  التنظي ــح  لصال الناســفة 

ــر  خمــة تعــود لألخي ــغ ض املصــدر أن مبال

ــدو«. العي حــوزة  ــي  ف ــت  مازال وعناصــره 

وصــول  ــر  )إث »جســر«:  وأضــاف 

ــركان الفــرات«،  ــات ب قــوات »غرفــة عملي

املكونة من »لواء ثوار الرقة« و«وحدات 

مــن  واملدعومــة  الشــعب«،  ــة  حماي

ــى  إل داعــش  ــة  حارب مل ــي  الدول ــف  التحال

ــره  بغي إســوة  ــدو،  العي فــرَّ  أبيــض؛  ــل  ت

ــا  ه ــة ومن ــى الرق ــم، إل ــر التنظي ــن عناص م

ــة  ــرات التركي خاب ــه امل ــا؛ لتعتقل ــى تركي إل

ــجن  الس ــي  ف ــي  بق ــث  حي ــه،  وصول فــور 

ــه لقــاء  فــرج عن ــل أن ُي بضعــة أشــهر قب

ــرة(. األخي ــح  لصال نفذهــا  ــام  مه

ــام  ــل امله وكشــف »جســر«: )مــن أوائ

 - ونفذهــا  ــدو  العي ــا  ه ل خطــط  ــي  ت ال

ــال  اغتي ــة  ي عمل ــت  كان النشــطاء-  وفــق 

ــوش؛  عل عمــر  الكــردي  ــي  السيا�ض

مــن  عــدد  أثرهــا  ــى  عل اعتقــل  ــي  ت ال

ــوا  ــل قســد، وال زال أفــراد أســرته مــن قب

ا،  اســتخباراته ــجون  س ــي  ف يقبعــون 

أحــد  إثرهــا  ــى  عل ــح  أصب ــدو  العي لكــن 

ــي  ف ــة  التركي ــرات  خاب امل أذرع  أهــم 

ــا بعــد  ه ــي عــاود نشــاطه في ت املنطقــة، ال

الســام«(. ــع  ب »ن ــة  ي عمل

عــن  معلومــات  »جســر«  أورد  كمــا 

ــي  حرك ــم ال ــاوي«- االس ــد الرق ــو الولي »أب

ــه، وأن العقــال  ــد العقــال وخلفيات خال ل

ــات  ي عمل املصــدر،  بحســب  )شــهد، 

القســري  ــر  جي والته ــي  جماع ال ــل  القت

مــن  املنطقــة  ــاء  ن أب ــت  طال ــي  ت ال

ــرد  املســيحيين )األرمــن( واألكــراد، كمــا ي

ــي  برم ــن  املتهمي قائمــة  ــي صــدر  ف اســمه 

ــم  ث حــر،  ال الســوري  ــش  جي ال ــي  ل مقات

حفــرة  ال ــي  ف ــة  حماي ال وحــدات  ــي  ل مقات

واملعروفــة  ســلوك  ــدة  ل ب مــن  ــة  ب القري

ــان  ــة«(. وأضــاف املوقــع )إب باســم »الهوت

العقــال  زار  أعمــاق،  ــة  وكال ــي  ف ــه  عمل

وتجــول  ــا،  تركي  2014 العــام  ــع  مطل

ــة  ن مدي ــي  ف ــة  بحري ناشــطين  بحســب 

ى األقل، ودخل مكتب  غازي عنتاب عل

ــاك؛  هن ــة  اإلعامي املؤسســات  إحــدى 

ــه.  ــن في ي ــار حفيظــة وذعــر العامل ــا أث م

الفــرات«  ــركان  »ب قــوات  ســيطرة  ــر  وإث

ــا(. تركي ــى  إل غادرهــا  أبيــض  ــل  ت ــى  عل

وكذلــك تحــدث »جســر« عــن »مهنــد 

اســم  ــط  ب )يرت ــى  إل وأشــار  الكجــل«، 

حــق«،  ال ــة  »كتيب ــي  ف الســابق  ــل  املقات

ــة التماســيح«،  ــي »كتيب ف  
ً
ــي الحقــا األمن

ــي عمــوم محافظــة  ــا ف املعروفــة بجرائمه

ــور  ــي الدكت ــل الناشــط املدن الرقــة، بقت

أن  ــا  مصدرن ويؤكــد  ــي،  العل فــواز 

ــى  عل باإلشــراف  بنفســه  قــام  الكجــل 

ــح  وأوض ــي...(،  العل ــة  وتصفي خطــف 

)غــادر الكجــل مــع مــن غــادر مــن عناصــر 

أبيــض،  ــل  ت ــة  ن مدي ــم  التنظي ــادي  وقي

ــركان  »ب قــوات  ــد  ي ــي  ف ــا  وقوعه ــر  إث

ــا  ه ــود من ــل أن يع ــا قب ــى تركي ــرات«، إل الف

االجتمــاع(. حضــور  ل ــوم  ي ال

جتمعــون  امل أن  »جســر«  ــن  يَّ ب كمــا 

لتشــكيل  ــن  داعي الفرصــة  ــزون  ه ينت

الرقــة  ــف  ري ــاء  ن أب مــن  ــي  محل ــل  فصي

يجــري  مــا  )أن  ــى  عل  
ً
مؤكــدا ي،  الشــمال

ــون  قيادي ــه  ب يقــوم  صفــوف  ــم  تنظي

ــي التنظيم  ل ــي مــن مقات ســابقون ملــن بق

إن   
ً
أوال ــم  ه ي إل ــن  متوجهي املنطقــة،  ــي  ف

ــا  تركي أنظــار  تحــت  حصــرا  يكــن  ــم  ل

أن  ــح  وأوض ــا(.  ه ل ــة  ي املوال ــل  والفصائ

ــة أوعــزت لعناصــر من  ــرات التركي خاب امل

ــن  لتأمي الســوري«  ــي  الوطن ــش  جي »ال

ــى  إل ــن  ــل املتداعي رت ــة  حراســة ومواكب ال

ــه. مكان ــى  إل ــم  ه وإيصال االجتمــاع 

بالقــول:  ــره  تقري »جســر«  ــم  وخت

ــات  ي اآلل مــن   
ً
ــا رت ــة،  حصل امل ــي  )ف

أقــل  ــي  الوطن ــش  جي لل التابعــة 

ــم  تنظي ــي  ف الســابقين  ــن  ي القيادي

ــزل  ــى من ــة اإلســامية- داعــش« إل »الدول

ــي  ف اإلســكان  ــي  بح ــدو  العي اســماعيل 

ــا  ه إن قــال  ــا  م ــي ظــل  ف أبيــض  ــل  ت ــة  ن مدي

واالنتشــار  الشــديد  ــر  التوت مــن  ــة  حال

ــش  جي ال لعناصــر  ــف  املكث ــي  األمن

ــه(. ل التابعــة  والشــرطة  ــي  الوطن

اجتامع لقياديني من ... تتمة

ي اإلسكان- تل أبيض الذي انعقد فيه االجتماع/ جسر« ي ح »منزل اسماعيل العيدو ف

»القضية الكردية عنوان ومهي كاذب«... قوى سياسية واإلدارة الذاتية ترد »الُكـرد مكون أصيل ويعيش على أرضه التارخيية«

العشــرين  القــرن  أواســط  ــذ  من

ــب  ا قال ــي ســوري ف دخــل الشــأن الكــردي 

ــى  عل ــت  وعومل سياســية،  ــة  قضي

ــش وبمشــاريع  ــكار والتهمي ــب باإلن األغل

تعــّر  ــم  فل شــوفينية،  ورؤى  ــة  عنصري

قوى الســلطة واملعارضة هذه القضية 

ــت  وكان  ،
ً
مســؤوال  

ً
ــا وطني  

ً
ــا اهتمام

تواصــل  ــة  الكردي السياســية  حركــة  ال

الدفــاع  ــي  ف املشــروع  ي  الســلم ــا  ه نضال

بالرهــان  ــة  العادل ــرد  ـ
ُ

الك ــة  قضي عــن 

ــي  ف ــي  الديمقراط ــي  الوطن ــار  خي ال ــى  عل

مــن  ــى  إل ــاج  ــاد، وال تحت ب ال إطــار وحــدة 

ــا  ــا وحرصه ــة مواقفه ــى وطني يشــهد عل

واســتقرارها  ــاد  ب ال وحــدة  ــى  عل

. لها واســتقا

وبعــد  2004م،  أحــداث  ذروة  ــي  ف

تشــكيكية  تصريحــات  مــن  سلســلة 

حكــم  ــا بعــض أوســاط ال ه ــى ب ــرد أدل ـ
ُ

بالك

ــم،  ه واشــتداد النظــرة الشــوفينية حيال

أطلق الرئيس بشار األسد بتصريحات 

ــار  أي ا  ــي  ف ــرة  جزي ال ــة  ي لفضائ ــة  ي إيجاب

ــة  ــة الكردي : »القومي
ً
2004م وقــال أيضــا

الســوري  النســيج  مــن  ــي  أسا�ض جــزء 

مــن  ليحــد  الســوري«  ــخ  التاري ومــن 

املواقــف الســلبية تلــك، وخــال ســنوات 

تراوحــت   ،2011 ــذ  من حتدمــة  امل األزمــة 

ي  الرســم الســوري  اإلعــام  ــر  تقاري

ــن »التجاهــل  ي وتصريحــات املســؤولين ب

الســلبية  ــة  حدي »ال و  خفــوت«  وال

ــة  والعمال االنفصــال  ــم  ه ت وإطــاق 

مــع أن  ــم،  ــرد وحراكه ـ
ُ

الك « نحــو 
ً
ــا أحيان

ــي  ف الســلطة  أوســاط  ــن  ي ب االتصــاالت 

ــة ومــن  ســوريا وأوســاط سياســية كردي

ــرات  لفت تنقطــع  ــم  ل ــة  ي الذات اإلدارة 

 أعلنــوا 
ً
ــرد عمومــا ـ

ُ
ــا أن الك ــة، لطامل ل طوي

ــي  االحتجاج حــراك  ال ــي  ف مشــاركتهم 

العمــل  ــي  ف االنخــراط  دون  ي  الســلم

ــش الســوري، وأكــدوا  جي ح ضــد ال املســل

ي  الســلم ــي  السيا�ض حــل  ال ــى  عل  
ً
مــرارا

ســواه. دون  لألزمــة 

ــي  ف األســد  بشــار  ــس  ي الرئ ولكــن 

ــوم  ي  »24 »روســيا  ــاة  قن مــع  ــة  ل مقاب

الوجــود  قــال:   2020 آذار   4 األربعــاء 

ــي  وه ســوريا،  ــي  ف ــة  الكردي ــة  للقضي

وهــو  ــح،  حي ص ــر  غي ــوان  عن عــن  ــارة  عب

ــي  ف كاذب.  ــي  وهم ــوان  6 عن
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ً
وتشــنجا  

ً
قســوة ــر  األكث عــدُّ  ُي موقــٍف 

ــن مواقفــه  ي حقيقــة مــن ب  عــن ال
ً
وبعــدا

ــي ســوريا  ف ــرد  ـ
ُ

الك الصــادرة بخصــوص 

عــام  ــي  ف الرئاســة  منصــب  ــه  ي تول ــذ  من

2000م.

ــي  ف الكــردي  ــي  الوطن ــف  التحال ورد 

ــخ 6 آذار أن ذاك  ــه بتاري ــي بــاغ ل ا ف ســوري

ــي،  ــة للنظــام الترك املوقــف رســالة خاطئ

الســورية  ــات  املكون ــن  ي ب الثقــة  فقــد  وُي

الســوري  حــوار  ال ــي خدمــة  ف يصــب  وال 

ــرد شــعب  ـ
ُ

ــى أن الك  عل
ً
الســوري، مؤكــدا

ــي ســوريا. ــق ف ــل وعري أصي

وأصدرت أحزاب وأطر سياسية، من 

ــى   إل
ً
ــا ــي( بيان ــدة )يكيت ــزب الوحـ ــا ح ه بين

ــه:  ــت في ــي 2020/3/6، قال ــرأي العــام ف ال

الشــعب  ــات  مكون أن  ــد  التأكي ــد  »نري

ســوريا  وشــرق  شــمال  ــي  ف الســوري 

ــع  وجمي وســريانها  وكردهــا  ــا  ه بعرب

ــة ومتعايشــة  ل ــات املوجــودة أصي املكون

ــل  ــا البعــض قب ــا مــع بعضه ــي مناطقه ف

ــة،  ــورية الراهن ــة الس ــدود الدول ــم ح رس

ــأت  ت ــم  ول ــة  ل أصي ــات  مكون ــي  ه ــذا  ه ول

ــات  املكون هــذه  أخــرى...  بقعــة  ــة  أي مــن 

ــا ودافعــت  ه ــا ووطنيت ه ت بأصال تاحمــت 

ــكار  إن وإن  ــا...  ه وكرامت وجودهــا  عــن 

عــن  )انفصــام  ــة  بمثاب هــو  مكــون  أي 

ــان »إن إصــرار  الواقــع(...«، وأضــاف البي

ــا للمشــهد  ه حكومــة الســورية وقراءت ال

ا  ــي شــمال وشــرق ســوري العــام وخاصــة ف

ــا  ه حت مصل ــي  ف ــس  ي ول ــئ  خاط توجــه 

كمــا  الســوريين...«،  حــة  مصل ــي  ف وال 

ــي  »تبن ــى  إل الســورية  حكومــة  ال دعــت 

الواقــع  مــن  والتقــرب  العقــل  لغــة 

تجاهــل،  أي  دون  هــو  كمــا  الســوري 

يعقــدان  ــكار  واإلن التجاهــل  كــون 

ألن  بحاجــة  ســوريا  وإن  ــر،  أكث األمــور 

ــة  ــة وواقعي ي ــاك مواقــف فعل تكــون هن

حــل  وال واألمــان  االســتقرار  ــا  ه ل تحقــق 

ــراف  االعت املقدمــة  ــي  وف ــي  الديمقراط

ــا تســتوجب  ــى إنه ــة عل ــة الكردي بالقضي

الســورية«. ــة  املعضل حــل  ضمــن   
ً
حــا

لشــمال  ــة  ي الذات اإلدارة  أن  كمــا 

ــن  ــي عي ف ــخ 6 آذار  وشــرق ســوريا، بتاري

ــه:  في ــت  قال  ،
ً
ــا بيان أصــدرت  ــى  عي�ض

»أحــد أهــم مســببات األزمــة هــو منطــق 

حقيقــة...  وال الواقــع  ــى  عل ــي  التعال

ــه  وتناول اللغــة  ــذه  ه ب ــس  ي الرئ تقــرب 

ــة  التاريخي ــة  الكردي ــة  القضي ملوضــوع 

مــع  التناغــم  مــن  جــزء  هــو  ا  ســوري ــي  ف

ظــل  ــي  ف ــا  ه ل ــة  ومغازل ــا  تركي سياســات 

ممارســات  مــن  ــرة  األخي ــا  ه ب تقــوم  ــا  م

الســورية  للســيادة  وخــرق  ــاكات  ه ت وان

ــه  أن عــن  النظــام  يتحــدث  ــا  لطامل ــي  ت ال

هــذا  ــك  ــا؛ كذل يســمح ألحــد بخرقه ــن  ل

ى  حل ويدل عل التناول يقوض جهود ال

حــوار  ــر جــاد بموضــوع ال أن النظــام غي

ــة  ــول الديمقراطي حل ــى ال ــاح عل واالنفت

ــة  الكردي ــة  القضي كــون  ا  ســوري ــي  ف

الســوري  حــل  ال مــن  ــم  مه جــزء  ــي  ه

واإلطــار  حــل  ال ضمــن  ــا  ه وحل العــام، 

ــي  ف  
ً
ــا حقيقي  

ً
ــا تقدم يحقــق  الســوري 

ــي ســوريا«. وأكــدت أن  ــر ف ي مســار التغي

ي  »مشــروع اإلدارة الذاتية مشــروع وطن

ســوري ال يمس بقيم ســوريا كوطن وال 

ــا...«. ه وحدت

أحمــد  ــام  ه إل ــت  قال ــا  ه ب جان ومــن 

ــس  مجل  - ــة  التنفيذي ــة  الهيئ رئيســة 

ــة لشــبكة »روداو«،  ا الديمقراطي ســوري

ى تصريح الرئيس: »إذا كان املراد   عل
ً
ردا

الشــعب  ــخ  تاري ــكار  إن ــح  التصري مــن 

ــي  الترك للطــرف  إرضــاًء  الكــوردي 

ــا  ه أن فأقــول  أخــرى،  ــازالت  ن ت ــى  إل جــره  ل

ــي  األرا�ض وحــدة  تخــدم  ال  تصريحــات 

الســوري  حــوار  ال تخــدم  الســورية، وال 

»الكــورد  أن  ــى  إل  
ً
مشــيرة  ،« ــي.  الداخل

ــن  ي ي وامليتان ــن  ي الهوري ــل  قبائ مــن  ــدًء  ب

أرضــه  ــى  عل موجــود  شــعب  أقــدم  هــم 

ــكة  حس ــي، ال ان ــن، كوب ــة عفري التاريخي

حــدود  ال تتشــكل  أن  ــل  قب ــى  حت

الســورية«،  ــة  للدول السياســية 

حساســية  ــى  عل  
ً
»...حرصــا وأضافــت 

ــى وحــدة  عل  
ً
ــة وحفاظــا واملرحل الوضــع 

ــوب  مطل ــا،  مجتمعه وتماســك  ســوريا 

لغــة  ــى  عل ــز  التركي هــو  كســوريين  ــا  من

ــى  عل واالعتمــاد  والتشــاركية  جمــع  ال

الســورية«. ــة  للدول املتعــددة  ــات  الهوي

القضية الكردية عنوان ... تتمة

18 آذار، يوم احتالل »عفرين« وهتجري سكاهنا الُكـرد األصليني
ــا  مضي والقهــر  ــم  الظل مــن  عامــان 

ــا، إذ قامــت  ه ي ــن وأهال ــى منطقــة عفري عل

ــا  ه مرتزقت مــن  وبدعــم  ــة  التركي »القــوات 

الســورية  ــة  ي االرهاب ــل  الفصائ مــن 

ــاف الســوري  ــي مــن االئت وبغطــاء سيا�س

ــي 18 آذار 2018، لتبــدأ  ــن، ف باحتــال عفري

ــاكات  ه ت بعدهــا فصــوٌل مأســاوية مــن االن

جة ضد أبناء شــعبنا الكردي فيها,  املمنه

ــن  ــب وتوطي ــر وســلب ونه جي ــل وته مــن قت

ــن,  ــي عفري ــة ف جماعــات االرهابي ــل ال لعوائ

ــي  ف ــك  ذل وكل  ــة,  الكردي ــار  لآلث وســرقة 

ــة  ديمغرافي ــي  ف ــر  ي تغي إلحــداث  ــة  محاول

قــول  حــد  ــى  عل ــة«-  الكردي ــن  عفري

ســوريا.  ــي  ف الكــردي  ــي  الوطن ــف  التحال

ــذه املناســبة:  ه ــه ب ــي بيان ــف ف وقــال التحال

ــة بارقــة أمــل لنيــل الكــرد  ــى أي »القضــاء عل

ــي ســوريا  ــة املشــروعة ف حقوقهــم القومي ل

وقــد  وهدفــه«.  ــي  الترك النظــام  ــة  غاي هــو 

ــاع  ــان الدف ــي البي ــردي ف ــف الك ــي التحال ح

الباســلة  للقــوات  واملشــرف  ــي  البطول

صــور  أروع  ســطرت  ــي  والت ــن,  عفري ــي  ف

ــة  بالتحي وتقــدم   , الفــداء  و  ــة  حي التض

الشــهداء. ــل  عوائ كافــة  ــى  إل ــر  والتقدي

ــع  جتم ــردي امل ــف الك ــا التحال ــا دع كم

ــي  ــي وال ســيما قــوات التحالــف الدول الدول

حــّد  وضــع  ــي  ف مســؤولياتهم  تحمــل  ــى  إل

ي وســري  ــن و كــري ســب ــي عفري ملأســاة أهال

ــة, مــن  ل حت ــه وغيرهــا مــن املناطــق امل ي كان

ــة  ومحارب ــي  الترك ــال  االحت ــاء  ه ان خــال 

املتطرفــة,  ــة  ي االرهاب التنظيمــات 

حــل  ــى  إل للوصــول  جــاد  ال ي  والســع

ــرارات  ــق الق ــورية وف ــة الس ــي لألزم سيا�س

ــة. الصل ذات  ــة  ي الدول

ســوريا  ــس  مجل أصــدر  ــه  ي جان ومــن 

 ،
ً
ــذه املناســبة أيضــا  به

ً
ــا ــة بيان الديمقراطي

حملة بنتائج كارثية  وقال فيه: » انتهت ال

جتمــع  ــن امل ي ــى جب تشــكل وصمــة عــار عل

ــر مــن/350/  ــر أكث جي ــى ته ــة إل ــي؛ مؤدي الدول

ــن، واستشــهاد  ي ــف مــن الســكان األصلي أل

 /534/ ــم  ه من  
ً
ــخصا ش ــي/1500/  حوال

ــة قتــل تحــت التعذيــب،  ــي، و/54/ حال مدن

ــج،  ــح نتيجــة القصــف املمنه و/670/ جري

مــن  ــة  ب وطال ــب  طال ــف  أل  /50/ وحرمــان 

 /200/ نحــو  وحــرق  وقطــع  ــم،  ي التعل

ســرقة  عــن  ــك  ناهي ــون،  ت زي ــجرة  ش ــف  أل

ــى  عل واالســتياء  ــخصية  الش ــكات  املمتل

ــن  عفري ــار  آث وســرقة  الشــعب،  مقــدرات 

ــر  وتدمي عــام،  آالف  العشــرة  تناهــز  ــي  الت

ــادة املكــون  ــس ودور عب املســاجد والكنائ

ــدي«. اإليزي

وقــوع  ــذ  »من ــس:  جل امل وأضــاف 

تتعــرض  ــوم  ي ال ــى  وإل ــال  االحت

مــن  ــم  جرائ ال ألبشــع  ــن  عفري منطقــة 

تشــكيل  وإعــادة  ــي  عرق ــر  تطهي ــات  ي عمل

ــادة  واإلب الســكانية  ــة  الديموغرافي

املنطقــة  ســكان  بحــق  ــة  جماعي ال

التصــرف  عــن   
ً
فضــا ــن،  ي األصلي

ــي  ــة ف ــل املرتزق ــكان عوائ ــم وإس ه بممتلكات

ــة  ــاع سياس ــم اتب ــا ت ــم، كم ه ــم وأراضي بيوته

وقطــع  املنطقــة  ــة  هوي ومحــو  ــك  التتري

الســوري«.  ــا  ه انتمائ

ــي  ف العصــر  مقاومــة  ــس  جل امل ــا  وحي

ــن واســتذكر شــهداءها وأدان بأشــد  عفري

 
ً
ــي، مؤكدا ــم االحتــال الترك ــارات جرائ العب

ــر عفريــن وغيرهــا مــن  ــه دون تحري ــى أن عل

عــن  ــث  حدي ال يمكــن  ــي ال  الترك ــال  االحت

ودعــا  الســورية.  لألزمــة  مســتدام  حــل 

ــي  الدول األمــن  ــس  ومجل املتحــدة  »األمــم 

حقــوق  ومنظمــة  ــة  ي العرب جامعــة  وال

ومؤسســات  املنظمــات  وكافــة  اإلنســان 

والشــرق  ســوريا  ــي  ف ــي  املدن جتمــع  امل

بحــل  ــن  املهتمي وكل  ــم  والعال األوســط 

ــى تحمــل املســؤولية  إل األزمــة الســورية« 

ــاة  معان تجــاه  ــة  ي والقانون اإلنســانية 

خــاص  وبشــكل  ســوريا  شــعب  عمــوم 

اتخــاذ  ونحــو  ــن،  عفري ــي  ف يحــدث  مــا 

ــي،  ــاء االحتــال الترك خطــوات ســريعة إلنه

وتقديمهــم  ــم  جرائ ال ــي  مقترف ومحاســبة 

حــرب. ــي  كمجرم ــة  للعدال
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عفرين/حــزب  ــي-  االعام ــب  املكت

ــي  ف الكــردي  ــي  الديمقراط ــدة  الوحـ

ــن خــال شــهر  ــي عفري ســوريا األوضــاع ف

منشــورة،  ــر  تقاري خمــس  ــر  عب آذار، 

ــي: ل ماي ــا  ه من نوجــز 

ــن  ومغدوري شــهداء  ــا  حاي ض

ــن نيي مد

ــان  ت والفل ــى  الفو�ض ظــل  ــي  ف

ــن  املفقودي عــدا  مــا  املســتدام، 

ــر  املصي ــي  مجهول ــن  ختطفي وامل

ــاك  هن  ،
ً
قســرا ــن  خفي امل ــن  ي واملعتقل

ــن  ومغدوري شــهداء  ــا  حاي ض  /103/

ــن،  عفري منطقــة  ــي  أهال مــن  ــن  ي ي مدن

 18( ــال  االحت ظــل  ــي  ف ــم  ه حيات فقــدوا 

آذار 2018م- 17 آذار 2020م(، بينهم /15/ 

توفــوا  أو  ــوا  ل ت
ُ
ق امــرأة،    /11/ و   

ً
طفــا

ــب  التعذي تحــت  مختلفــة،  ظــروف  ــي  ف

ــم  وبعضه ــي،  الح بالرصــاص  أو 

أو  ــة،  األرضي واأللغــام  ــرات  بالتفجي

ــا، أو  ــى تركي ــاء العبــور إل ن باإلعــدام، أو أث

ــن  ــري عفري جَّ ــزوح ُمه بقصــف مناطــق ن

ــدات الشــهباء وشــيروا- شــمال  ل )قــرى وب

بانفجــار  توفــوا  ــن  الذي عــدا  ــب(،  حل

أو  ــزوح  ن ال مناطــق  ــي  ف ــة  أرضي ألغــام 

تحت ضغوط نفســية وظروف حياتية 

ــه. ــال وتبعات قاســية ناجمــة عــن االحت

توطين

ــة  ناحي ي-  شــرق آشــكان  ــة  قري

ــي  حوال ــا  ه منازل عــدد  كان  ــرس،  جندي

ــال  ــل االحت ا قب ـــ /100/ وعــدد ســكانه ال

ــا  أم نســمة،   /700/ ــي  حوال ــي  الترك

ــذي  ال القســري  ــر  جي الته وبعــد  اآلن 

ــن،  عفري منطقــة  عمــوم  ــه  ل تعرضــت 

ــي  حوال ــن  ي ي األصل ا  ســكانه مــن  ــي  بق

عــدد  ــغ  ل وب فقــط،  نســمة  ـــ/100/   ال

 
ً
قســرا ســكنوا 

ُ
وأ ــم  ه توطين ــم  ت ــن  الذي

نســمة. آالف   /4/ ــي  حوال

ــن  عفري ــي  بجنوب »إســكا«  ــة  وقري

ــا  ه في ــي  وبق ــزل،  من  /250/ ــي  حوال ــا  ه في

 /125/ ــي  حوال ــن  ي ي األصل الســكان  مــن 

ــي /800/  ــن حوال ــم توطي ــة، بينمــا ت ل عائ

ــا. ه ي إل املســتقدمين  مــن  ــة  ل عائ

اعتقاالت عشوائية وتعسفية

ــر  ي كب بشــكل  ــي  األهال ــق  يقل ــا  م

ــن  ي املعتقل ــم  ه أبنائ ــة  إصاب خطــر  هــو 

ــن  ومختطفي  
ً
قســرا ــن  خفي وامل

أعدادهــم  تجــاوزت  ــر،  املصي ــي  مجهول

مــا  ــجون  س ــي  ف ــات  واملئ ـــ/1100/،  ال

ــي  الوطن ــش  جي وال »الشــرطة  ـــ  ب ى  تســم

داخــل  ــا،  كورون ــروس  بفي الســوري«، 

حــة  ــى قواعــد الص ــجوٍن تفتقــد ألدن س

ومســنين،  نســاء  ــم  ه بين والســامة؛ 

ــي  ف بقــوا  قــد  ــوا  كان ــون  ي مدن ــم  معظمه

ــزوح  ن ال بعــد  ــا  ه ي إل عــادوا  أو  ديارهــم 

ــى املنطقــة  ــن عل
ُ

ــذي ش ــر العــدوان ال إث

2018م،  عــام  مــن  األول  ــع  الرب خــال 

بالعاقــة  ــم  اتهامه ــة  ــى خلفي عل ــك  وذل

ــة الســابقة )موظــف،  ي مــع اإلدارة الذات

ي،  تشــريع أو  ــي  محل ــس  مجل عضــو 

حراســة  أســايش،  ــن،  كومي عضــو 

ــم  ه ت ب أو  ــة...(  إلزامي خدمــة  ــة،  ي ليل

ــر  ب عت ُي ــذي  ال األمــر  أخــرى،  مفبركــة 

ــى  عل وتعســفية  عشــوائية  »اعتقــاالت 

ا  ــؤوليته ــل مس ــية« تتحم ــة سياس خلفي

عــدُّ  وُي ــي،  الترك ــال  االحت ســلطات 

مــن   /70/ للمــادة  جســيمة   
ً
مخالفــة

ــي  ــة /1949م/ الت ــف الرابع ــة جني اتفاقي

تقبــض  أن  ــال  االحت ــة  »لدول ــز  تجي ال 

حميين أو تحاكمهم  ــخاص امل ى األش عل

أو  اقترفوهــا  أفعــال  بســبب  ــم  ه ن تدي أو 

ــال...«. االحت ــل  قب ــا  ه عن ــوا  أعرب آراء 

ــون مــن   مواطن
ً
وقــد اعتقــل مجــددا

ــة، حســيه، مســكه  ــدات )غزاوي ل قــرى وب

مركــز  ــه،  ي ل كورزي ــا،  ن بعدي ــي،  فوقان

قســطل  ــي،  معبطل ــا،  عرب ــن،  عفري

ــا  تركي ــي  وف وغيرهــا،  مســتكا(  كيشــك، 

ــى جــداول أعــدت مــن قبــل  ــاًء عل ن  ب
ً
أيضــا

أســاس  ــى  عل ــة  التركي االســتخبارات 

ــي  ا ف ــلطاته ــا وس ــن أعوانه ــر ترفــع م تقاري

ــن. عفري

 
ً
ــا وُيذكــر أن االعتقــاالت تطــال أحيان

ــى  ــخاص بشــكل متكــرر وعل نفــس األش

عــاد مقاضــاة 
ُ
ــث ت ــم، حي ه ت أســاس ذات ال

ــة  ي مال ــة  بكفال ســبيلهم  ــي  خل
ُ
أ مــن 

ــن /100-200/ ألــف ل.س، أمــام  ي ــراوح ب ت ت

جــزاء«، ليصــار  ـــ »محكمــة ال ى ب ــا تســم م

ــدة  جدي ــغ  بمبال ــن  ي املعتقل ــم  تغري ــى  إل

ــت  ــجن إن كان ــام الس ــي أي اق ــتكمال ب واس

مــن  أقــل  قضاهــا  ــي  ت ال ــس  حب ال مــدة 

بحقــه. الصــادر  حكــم  ال

نوروز دون احتفاء

ــارك  ب باســمه،  شــر 
ُ
ن خطــاٍب  ــي  ف

»الشــعب  أردوغــان  ــب  طي رجــب 

ــراث  ه مــن مي ــذي عــدَّ ــد ال ــي« بالعي الترك

ــه!  ي ــٍة لاســتحواذ عل ــي محاول أجــداده ف

»األمــل  ــى  إل يرمــز  ــد  العي ــأن  ب  
َ
ُمذكــرا

ــة«!  ــذ العنصري ــن ونب ــوة والتضام واألخ

ــة  ي العدائ سياســاته   
ً
متناســيا

ــا  ــرد هن ـ
ُ

ــد الك ــة ض ــة والعنصري ج املمنه

ــي  الترك ــش  جي ال يمارســه  ومــا  ــاك،  وهن

ــة  ــق منطق ــه بح ــة ل ي ــيات املوال وامليليش

األرض  ــي  ف ناشــرين  ــا،  ه ي وأهال ــن  عفري

اإلنســانية؛  ــم  القّي ــن  منتهكي  ،
ً
فســادا

الســتار  أســدل  ــال  االحت مــن  ــن  لعامي

ــي  أهال مــن  اآلالف  ــات  مئ احتفــاء  ــى  عل

ــل  ب ــوروز«،  ـ »ن بعيدهــم  ــن  عفري

إشــعال  ــى  عل يتجــرؤوا  ــم  فل ُيقمعــون، 

أو  ــال  ت وال ــال  جب ال قمــم  ــي  ف ــران  ي ن ال

والشــرفات،  األســطح  ــى  عل الشــموع 

املواقــع،  بعــض  ــي  ف ــم  ه من ــن  إال معدودي

ــد  ــن كل البعــد عــن مظاهــر العي بعيدي

مــن  ــاق  االنعت ــن  ي متأمل ــا،  جه ومباه

امليليشــيات  مــن  خــاص  وال ــال  االحت

وقــت. أقــرب  ــي  ف ــة  الهمجي

جار قطع األش

ــا  لتركي ــة  ي املوال امليليشــيات 

ــن  ــي عفري ــم ف ه ــم توطين وجمــوع ممــن ت

ــات  والغاب ــجار  األش قطــع  تواصــل 

ــب  التحطي ــة  بغاي واســع،  نطــاق  ــى  عل

أنظــار  تحــت  الفحــم،  وصناعــة 

ــي،  الترك ــش  جي وال االســتخبارات 

الفحــم  صناعــة  مراكــز  تنتشــر  إذ 

ــه، دون أن  حطــب والتجــارة ب ــع ال وتجمي

ــذي  ــى ذاك اإلجــرام ال ُيحاســب أحــد عل

ــي.  األهال ــكات  ل وممت ــة  البيئ بحــق  يقــع 

بشــكل  ــة  حراجي ــات  غاب ــة  إزال لدرجــة 

الواقعــة  »بطــال«  ــة  )غاب ــل  مث ــي  ائ نه

 
ً
شــرقا ــي«  فوقان »مســكة  ــي  ت قري ــن  ي ب

ــرس  جندي ــة  ناحي  -
ً
ــا غرب ــا«  ان »جوب و 

و  م2(،  ــف  أل  /30/ ـــ  ب ا  ه مســاحت قــدر 
ُ
وت

 »Tîngtîngê -ــه نكي ــْك ِت ن ــل »ِت ــة جب )غاب

قــدر 
ُ
ــن وت ــه- عفري ب ــة قــره ت ي قري شــمال

ــة  قري ــة  وغاب ــار،  /60/هكت ـــ  ب ا  ه مســاحت

وهمــا  ــا،  ه ي غرب الواقعــة  »قســتل« 

ــك  ــذ عــام 1974م(، وكذل ــان من مزروعت

ــل  ت ــق،  ــي قــرى )جوي ف ــون  ت ــجار الزي أش

وغيرهــا. شــيخ(  ــل،  طوي

ــي  املوا�ض قطعــان  إفــات  أن  كمــا 

منطقــة  ــي  مناح ــب  أغل ــي  ف ــي  للرع

تضــّر  ظاهــرة  أصبحــت  ــن  عفري

ــة  والفاكه ــون  ت الزي ــجار  بأش  
َ
ــرا ي كث

ــن  ي املرب أن  ــث  حي  ،
ً
ــا عموم واملزروعــات 

 -
ً
ــم قســرا ه ــم توطين ت ــن  الذي والرعــاة – 

 
ً
، فــا يجــرأ أحــدا

ً
ــون الســاح أيضــا يحمل

أو  وطردهــم،  ــراض  االعت ــن  املزارعي مــن 

ــٍة  ــية عاقب ــم، خش ــكوى ضده ــى الش حت

ــي  الرع ــى  عل الشــكاوي  ــب  وأغل أســوأ، 

ــى  إل ــؤدي  ت ال  ــجار  األش وقطــع  ــر  جائ ال

ــق  التحقي ــم  ت ي ال  ــل  ب ــة،  مرضي ــج  نتائ

ــى  عل ــداء  االعت ــم  ت ي ــم  ل إن   ،
ً
أصــا ــا  ه في

.
ً
ــة ي ان ث املشــتكين 

ى ممتلكات وسرقات استياء عل

ميليشــيات  قامــت 

عفرين تحت االحتالل ... تتمة
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هتنئة

ــا بمصــادرة  ن ــدة بعدي ل ــي ب ــواء 112« ف ل »ال

بحــوزة  ــت  كان ــور«  »كلفات ــة  حراث ــة  آل

جــة  بح جعفــر،  حســن  رشــيد  املواطــن 

ــب  ــن عمــه املواطــن الغائ ــدة الب ــا عائ ه أن

جعفــر. محمــد  ــل  جمي

ــواء  ل ــي-  »العا�ض ميليشــيا  وقامــت 

جرة  ى ألف ش سمرقند« باالستياء عل

ــرس  ــه«- جندي ــة »فريري ــي قري ــون ف ت زي

ــل  ي خل ــور  »الدكت للمواطــن  ــدة  عائ

ــدة  ل ب ــي  أهال مــن  ــدو«  عب حــاج  حســين 

ــا. ي أملان ــي  ف  
ً
ــا ي حال ــم  املقي كفرصفــرة، 

 عن اآلثار
ً
بحثا

ــواء الســلطان  قامــت ميليشــيات »ل

حفــر  بال العمشــات«  شــاه-  ســليمان 

ــة  ــم- القري ــجد القدي ــي املس تحــت مبان

ـــ  ال عمــره  يتجــاوز  ــذي  ال ــة،  ي التحتان

ــي  ف  ،
ً
ــا ي ن دي  

ً
مــا

َ
ل ْع َم ــر  ب ويعت عــام   /100/

ــد(،  حدي ال )شــيخ  شــيه  ــة  ناحي مركــز 

عــن   
ً
ــا بحث بالشــوادر،  ــا  ه تغطيت بعــد 

أن  ــار  باعتب ــة،  الثمين ــوز  والكن ــى  اللق

ــه  ــي تقــع جنوب ــازل الت جامــع واملن أرض ال

حفــر  ــار قديمــة، ممــا تســبب ال تحــوي آث

ــجد وســبع محــات  ــة املس ــار مئذن ي بانه

ــه. ل ــدة  عائ

قصف وتفجيرات

ــي  الترك ــال  االحت قــوات  ــت  واصل

ــدات  ل ــه قصــف بعــض قــرى وب ومرتزقت

ــب،  حل شــمال  والشــهباء-  شــيروا 

فتســبب  ــن،  عفري ــري  جَّ بُمه املكتظــة 

ــة  وإصاب ــازل  املن ــي  ف ــة  مادي بأضــرار 

مــن  البعــض  ــزوح  ون بجــروح  ــن  ي مواطن

مؤقــت. بشــكٍل  ــو  ول مســاكنهم 

ــن  ي ب االشــتباكات  أن  كمــا 

واآلخــر  ــن  حي ال ــن  ي ب تقــع  امليليشــيات 

ى املسروقات ونطاق  بسبب التنازع عل

ــازل،  املن ــى  عل االســتياء  ــي  وف النفــوذ 

آذار،   27-26 ــي  يوم خــال  جــرى  مثلمــا 

واملتوســطة  خفيفــة  ال حة  وباألســل

و  الشــامية«  ــة  ه جب »ال ميليشــيات  ــن  ي ب

ــي األشــرفية وبالقــرب  ــي ح ــواء 51« ف ل »ال

ــن،  ــة عفري ن مــن دوار »كاوا« داخــل مدي

مــن  البعــض  وجــرح  ــل  مقت ــى  إل أدت 

الرعــب  مــن  أجــواء  وخلقــت  عناصرهــا 

ــاس. ن ال ــن  ي ب

دراجــة  ــر  تفجي ــم  ت آذار،   5 ــخ  وبتاري

الذهــب  وشــراء  ــع  لبي محــل  أمــام  ــة  ناري

ــي الشــارع  ــركات« ف ــة »ب بالقــرب مــن كازي

ــى  إل أدى  ــرس،  جندي ــة  ن ملدي ــي  الرئي�ض

ــة  ل املقاب حــات  بامل ــة  وقــوع أضــرار مادي

بجــروح.  ــن  املتواجدي بعــض  ــة  وإصاب

ــان  قذيفت ســقطت  آذار،   6 ومســاء 

ــة شــارع املركــز  ــي بداي ي ف ــاء ســكن ن ــى ب عل

ــن، أســفرت عــن  ــة عفري ن ــي بمدي الثقاف

ــة  ثاث وجــرح  ــاء  البن ــي  ف ــة  مادي أضــرار 

ــخاص. أش

انفجــرت  آذار،   8 األحــد  ــاح  وصب

آب  ــك  ي ب ســيارة  ضمــن  ناســفة  ــوة  عب

ــم،  القدي ــازار  ب ال شــارع  ــي  ف ــة  مركون

ــل  ــى مقت إل ــن، أدى  ــة عفري ن وســط مدي

بجــروح  أربعــة  ــة  وإصاب ــخص  ش

ــوم،  ي ال نفــس  ــرة  ظهي وبعــد  ــة؛  متفاوت

مــن  بالقــرب  ــة  ناري دراجــة  انفجــرت 

ــق  ــي شــارع طري ــن، ف مســتودعات التموي

أحــد. ــة  إصاب ــدون  ب ــة،  ن باملدي راجــو 

ــر  ــم تفجي ــاء 10 آذار، ت ــاح الثاث وصب

ــن  بعفري ســيارة  داخــل  ناســفة  ــوة  عب

رجــل. ــة  أدى إلصاب  ،
ً
أيضــا

آذار،   18 األربعــاء  عصــر  ــي  وف

ــتراد  ــي أوتوس ــف ف ــة قذائ ــقطت خمس س

ــرار  ــن أض ــفرت ع ــن، أس ــات بعفري الفي

ــخاص  أش وجــرح  ــل  ومقت ــي  املبان ــي  ف

»أحــرار  ميليشــيا  مــن  عناصــر  ــم  ه بين

لشــرقية«. ا

ــس 19 آذار، ســقطت  خمي ومســاء ال

ــي«  ــي »شــارع ريفول ــى ف ــى مبن قذيفــة عل

ــي  ف ــن، أدت لوقــوع أضــرار  وســط عفري

ــن. ي ــزل وجــرح طفل من

آذار،   20 جمعــة  ال مســاء  ــي  وف

مقــّر  أمــام  ــة  ناري دراجــة  انفجــرت 

ــو عمــاد«  ــل فــرن »أب للميليشــيات- مقاب

ــات.  إصاب دون  ــن،  بعفري

ــى  عل يؤكــدون  ــي  األهال معظــم  إن 

ــة  ــى املدين ــقط عل ــي تس ــف الت أن القذائ

ــن  عفري ــي  أرا�ض داخــل  مــن  ــق  طل
ُ
ت

ــي  الترك ــش  جي ال ــا  ه ي عل ُيســيطر  ــي  ت ال

ــام  ه ات وأن  ــه،  ل ــة  ي املوال وامليليشــيات 

ــذب  ــض ك ــا مح ــة« بإطاقه ــوات كردي »ق

ــر  تحري »قــوات  أن  ــن  حي ــي  ف ــراء،  وافت

ــات  ي عمل  
ً
رســميا ــى  تتبن ــن«  عفري

ــي اســتهداف مباشــر لعناصــر  نفذهــا ف
ُ
ت

ــه. ومرتزقت ــال  االحت قــوات  ومعــدات 

انتهاكات أخرى

ــق، فرضــت  ــة جوقيه/جوي ــي قري - ف

ــاوى  أت حمــزات«  ال »فرقــة  ميليشــا 

ل.س   /5000-2500/ ــدة،  جدي شــهرية 

جــرارات،  وال حــات  امل حــاب  أص ــى  عل

ــن،  ــذ عامي  من
ً
ــا ســابقا ه ــي فرضت ت عــدا ال

ــة  ل عائ كل  عــن   
ً
ا شــهري ل.س   /500/

النظافــة. باســم  أخــرى  ل.س  و/500/ 

ــي  حوال إرغــام  ــم  ت آذار،   1 ــخ  بتاري  -

ــى  عل ــا  ن بعدي ــدة  ل ب مــن  ــخص  ش  /200/

ــش  جي لل ــدة  مؤي تظاهــرة  ــي  ف املشــاركة 

خداع. حيلة وال ي بمركز راجو، بال الترك

مجموعــة   ،2020 شــباط  أواســط   -

ــو-  حب ــة  قري ــي  ف عناصــر  أربعــة  مــن 

ميليشــا  مــن  ــط  ضاب ــم  ه بين ــي،  معبطل

ــح«، حاولــت مصادرة  ــواء محمــد الفات »ل

ــا املواطــن  ه ب حطــب قــد جل ــة مــن ال كمي

ــل  خل مــن  ــي  يعان ــد-  عكي فــوزي  ــاد  زي

حمــار،  ــر  ظه ــى  عل مــا،  حــٍد  ــى  إل ــي  عقل

ــه  ــى اســتفزازهم ل ــه رفــض وردَّ عل إال أن

جأوا  ــن ل ــى األربعــة الذي ــرح عل بضــرٍب مب

ــد«  ــل »عكي ــة وتكبي ــب قــوة إضافي جل ل

فــرج 
ُ
أ ــم  ث ــه،  واعتقال بســيارة  ــحله  وس

ــه. ــي لدي ــل العقل خل ــوت ال ب ــه بعــد ث عن

رائجــة  ــة  الفردي حة  األســل تجــارة   -

ــد  العدي ــاك  فهن ــن،  عفري ــي  ف ومباحــة 

ــا،  ه ب ــون  يعمل واألفــراد  التجــار  مــن 

مراكــز  ــي  وف ــة  ن املدي ــي  ف محــات  ضمــن 

ــن األفــراد،  ي ــي أو بشــكٍل مباشــر ب النواح

ــاح  ــل الس ــث أن حم ــود، حي ــة قي دون أي

ــع  جمي ول امليليشــيات  لعناصــر  ــاح  مب

ــم  ه توطين ــم  ت ــن  الذي املســتقدمين 

الســكان  ُيروعــون  ــم  فه املنطقــة،  ــي  ف

ــة  اليومي ــم  ه تعامات ــي  ف ــن  ي ي األصل

بإطــاق  الســيما  ــم،  معه ــم  ه وتواصل

ــد  والتهدي ي  عشــوائ بشــكل  الرصــاص 

املظاهــر  أن  إذ  الســاح،  باســتخدام 

ودون  شــائعة؛  ــن  ي ي املدن ــن  ي ب حة  املســل

ــي  أهال مــن  كــردي  مواطــن  ألي  الســماح 

املنطقة بحمل الساح، وإن كان هناك 

ــارودة  ــو كان ب ــى ول ضــرورة قصــوى، حت

ــه  ب  
ً
ترخيصــا أحدهــم  ــح  ن ُم وإذا  ــد،  صي

لتهمــة   
ً
ــا تفادي حمــل  ال ــى  عل يجــرأ  فــا 

ــا   م
ً
ــا ــه جرم ــى PKK( أو إلباس ــاء إل )االنتم

جــة. ح ــة  أي ب ــه  من الســاح  تشــليح  أو 

ــى  عل ــي  اإلعام ــب  املكت وشــدد 

بفــارغ  ينتظــرون  ــن  عفري ــي  أهال »أن 

ــر أن يســاعدهم محبــو اإلنســانية  الصب

اإلنســان  حقــوق  عــن  واملدافعــون 

واملســاواة  ــة  حري وال الســلم  وأنصــار 

ــف  حي ال رفــع  ــي  ف الشــرفاء  ــون  والوطني

الغــد«. ــل  قب ــوم  ي ال ــم،  ه عن ــم  والضي

عفرين تحت االحتالل ... تتمة

ــي  ــاد القوم ــام لاتح ــن الع ــى األمي إل

األخ  ي  الكردســتان ــي  الديمقراط

مخمــوري...  غفــور  الفاضــل 

تحية واحترام...

ــى  عل عــام   /25/ مــرور  بمناســبة 

نتقــدم  الشــقيق،  حزبكــم  تأســيس 

ومــؤازري  أعضــاء  ــع  جمي ومــن  منكــم 

ــن  ي متمن الصادقــة،  ــا  ن ي ان ته ب حزبكــم 

ــر  ــه خي ــا في ــي مل ــة لدوركــم النضال املوفقي

حرية  ا الســلم وال شــعبنا وخدمة قضاي

واملســاواة.

ــول  حل بمناســبة  نهنئكــم  كمــا 

ــة  ــا ثقــة بعدال ن ــد وكل جي ــوروز امل ـ ــد ن عي

عــن   
ً
ــدا بعي شــعبنا  ــة  قضي ومســتقبل 

ــاد. واالضطه ــز  ي التمي

دمتم ساملين

ي 2020/3/21م قامشل

أخوكم

ي ي الدين شيخ آل مح

ي  دة الديمقراط سكرتير حزب الوحـ

ي( ي سوريا )يكيت الكردي ف
»صورة أرشيفية«
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يف مواجهة »كورونا«، »قسد« تعلن »هدنة إنسانية« واألمم املتحدة ترحب

ــروس  ــي ضــوء اســتمرار مخاطــر في ف

ــره  ــم بأس ــى العال ــتجد« عل ــا املس »كورون

ــه  ت محارب ــي  ف ــة  املبذول ــود  جه لل  
ً
ودعمــا

شــمال  ــي  ف ــة  ي الذات اإلدارة  ــل  قب مــن 

ــداء  ن ل  
ً
واســتجابة ســوريا،  وشــرق 

ــو  ي أنطون املتحــدة  لألمــم  العــام  ــن  األمي

األعمــال  وقــف  حــول  ــش  غوتيري

ــي  ــع للوقــوف ف جمي ــة وتضافــر ال القتالي

ــه: »لقــد  ــاء، والــذي جــاء في وجــه هــذا الوب

حة  ــل ــات املس ــف النزاع ــت لوق ــان الوق ح

ــة  حقيقي ــى املعركــة ال  عل
ً
ــز معــا والتركي

اتركــوا  ــد-19...  كوفي ــي  وه ــا،  ن حيات ــي  ف

مشــاعر  ضعــوا  ــة.  ي العدائ األعمــال 

أخرســوا  ــا.  ب جان والعــداوة  الثقــة  عــدم 

وأوقفــوا  املدافــع؛  وأخمــدوا  ــادق؛  البن

حاســم  األمــر  ــذا  فه ــة.  جوي ال الغــارات 

العامــة  ــادة  القي أصــدرت  ــة«...  األهمي

»قســد«  ــة  الديمقراطي ا  ســوري لقــوات 

ــي 24 آذار 2020م،  ــرأي العــام ف ــى ال  إل
ً
ــا بيان

ــة  جهــود العاملي ــا بال ــه »التزامه أعلنــت في

ــه بالدعــم واالســتجابة  ــة ملكافحت الرامي

ــع  ــذا الوضــع«. ودعــت »جمي ه ــة ل الفعال

ــاع  االمتن ــى  إل الســوري  الصــراع  أطــراف 

ــادرات أو أعمــال عســكرية،  ــة مب أي عــن 

إنســانية«،  ــة  بهدن الفــوري  ــزام  ت واالل

ــي  الصح القطــاع  ــار  ي »انه بســبب 

نتيجــة  ــة  حي الص املرافــق  وتدهــور 

ال  الســوري  الوضــع  فــإن  حــرب،  ال

ــة،  ي ــد مــن األعمــال العدائ يحتمــل املزي

ــة ســيخلق  ي حرب وأي تجــدد لألعمــال ال

ــى مــن  ــى مــا تبق ــزوح ســتؤثر عل موجــات ن

ــي  وبالتال ــة،  حي الص ــة  التحتي ــة  ي البن

ــادة  وزي ــروس  الفي انتشــار  تســريع 

ــان. البي ــي  ف جــاء  مــا  حســب  فتكــه«- 

ــا  التزامه »قســد«  ــادة  قي ــت  ن وأعل

ــب  وتجن املشــروع  الدفــاع  ــة  »حال ـــ  ب

عســكرية«،  أعمــال  ــة  أي ــي  ف خــوض  ال

ــة  الهدن هــذه  تســاعد  »أن   
ً
ــة متأمل

حل  حوار وال ى فتح باب ال االنســانية عل

ــي  ف حــرب  ال ــة  حال ــاء  ه وإن ــي  السيا�ض

ــا  ــى التزامه ــدت عل ــوريا«. وأك ــم وس العال

ــذه  ه ل ــة  الفعال االســتجابة  »ضمــان  ـــ  ب

ــي  ف ــن  ي العامل وصــول  وتســهيل  األزمــة 

ــن«  ــن والدوليي حليي ــة – امل ح ــاع الص قط

ــا  ه ي عل تســيطر  ــي  ت ال املناطــق  كل  ــى  إل

ــا. ه قوات

املتحــدة  األمــم  ــت  رحب ــا  ه ب جان مــن 

ــك  وذل »قســد«،  عــن  الصــادر  ــان  بالبي

آذار، عــن  ــس 26  خمي ال ــان صــادر  ي ب ــي  ف

باســم  املتحــدث  ــك  دوجاري ســتيفان 

قــوات  ــان  ي ب ب ــه  في ــوه  ن  ، العــام  ــن  األمي

ــزام  ت ــا االل ه ــة وإعان ا الديمقراطي ســوري

عســكري. عمــل  ــي  ف االنخــراط  ــب  بتجن

األمــم  »أن  ـــ  ب ــك  دوجاري ح  وصــرَّ

املتحدة تشــعر بقلق عميق إزاء التأثير 

ــن  ي ــى ماي ــا عل ــروس كورون حتمــل لفي امل

ا...«،  ــع أنحــاء ســوري ــي جمي ــخاص ف األش

ــن  ي ــر مــن ســتة ماي  أكث
ً
ــا ي إذ يوجــد حال

ــاد.  ب ال أنحــاء  ــع  جمي ــي  ف  
ً
ــا ي داخل ــازح  ن

املبعــوث  بيدرســون  ــر  غي وناشــد 

ــه  ــان ل ي ــي ب ا ، ف ــى ســوري خــاص إل ــي ال األمم

 
ً
ا  وفوري

ً
 كاما

ً
يوم الثاثاء 24 آذار »وقفا

ا.  ســوري أنحــاء  ــع  جمي ــي  ف ــار  ن ال إلطــاق 

ــروس  في ــة  ملواجه شــامل  ــد  جه إلتاحــة 

ر 
َّ

ــذ ــاد«، وح ــاء الب ــع أنح ــي جمي ــا ف كورون

معرضــون   
ً
ــدا تحدي الســوريين  أن  مــن 

ــوفيد-19، ألن الكثير  بشــدة لفيروس كـ

ــة تعرضــت  حي ــة الص مــن »مرافــق الرعاي

وأن  الشــديد«،  للتدهــور  أو  للدمــار 

ــة  الطبي املعــدات  ــي  ف »نقــص  ــاك  هن

مجــال  ــي  ف ــن  ي العامل ــي  وف األساســية 

ى أن حياة النازحين   إل
ً
حة«، مشــيرا الص

ــن، وممــن هــم رهــن االحتجــاز،  ي  والاجئ

ــرة  خطي ظــروف  تحــت  ــن،  ختطفي وامل

الشــعب  إن  بيدرســون  وقــال   .
ً
جــدا

بحاجــة   ،
ً
ــا طوي ــى  عان ــذي  ال الســوري، 

ــي  ف مســتدامة  هــدوء  ــرة  »فت ــى  إل ماســة 

ــع  جمي ــا  وتحترمه ــاد  ب ال أنحــاء  ــع  جمي

ــار  اآلث مــن  ــك  كذل ر 
َّ

وحــذ األطــراف«، 

ى االســتجابة  ى ســوريا وعل الوخيمة عل

ــام، وإن  ــكل ع ــوفيد-19 بش ـــ كـ ــة ل العاملي

ــر  حاجــة اآلن »أكث ــى ال هــذا هــو الســبب إل

ــار  ن ــى لوقــف إطــاق ال مــن أي وقــت م�ض

ــي«. الوطن ــد  الصعي ــى  عل

عــن  باإلفــراج  بيدرســون  ــب  وطال

نطــاق  ــى  عل ــن  ختطفي وامل ــن  ي املعتقل

إنســانية«،  »ألســباب  ــاد،  ب ال ــي  ف واســع 

الفــوري  الوصــول  ــح ســبل  بفت ــك  وكذل

ــة  الصل ذات  اإلنســانية  للمنظمــات 

ــر  ي تداب وضمــان  االحتجــاز  مرافــق  ــى  إل

ــا. ه في ــة  حماي ال

ــي  الترك ــال  االحت قــوات  أن  ــر  غي

ــه تواصــل قصــف بعــض قــرى  ومرتزقت

ــب،  ــمال حل ــهباء ش ــيروا والش ــدات ش ل وب

ــي شــرق  وبعــض مواقــع قــوات »قســد« ف

التفاقــات  ــح  فاض خــرٍق  ــي  ف الفــرات، 

ــكا  ــا مــع روســيا وأمري ه ــي وقعت ــة الت الهدن

ــا  ه ل دعــا  ــي  ت ال اإلنســانية«  ــة  »الهدن و 

ــي ســبيل  ــن العــام لألمــم املتحــدة ف األمي

ــا. كورون ــاء  وب ــة  مواجه

تركيا تستخدم »مياه الشرب« سالحًا يف حرهبا على مشال شرق سوريا
ي ريف  محطة علوك ملياه الشــرب ف

حســكة  ال ــن-  العي ــه/رأس  ي كان ســري 

وباســتطاعة   ،
ً
ــرا ئ ب  /30/ مــن  ــف  مؤل

ــزود  ت  ،
ً
ــا يومي مكعــب  ــر  مت  /175/ ــخ  ض

ــف نســمة مــن ســكان  ــر مــن /500/ أل أكث

ــل تمــر« ومخيمــات  حســكة و »ت ــة ال مدين

ــي«  ــو كان ــة« و »واش ــول« و »العريش »اله

وخطــوط  ــاه  مبن تعــرض  وقــد  وغيرهــا، 

ــى  إل ــا  ه ل ــة  املغذي ــاء  الكهرب شــبكة 

ــرين  ــي تش ــدوان ف ــاء الع ن ــي أث ــٍف ترك قص

 تحــت ســيطرة 
ً
ــا ي ــي حال األول 2019، وه

ــة  ي املوال وامليليشــيات  ــي  الترك ــش  جي ال

ــا عــن العمــل  ــى إيقافه ــي عمــدت إل ــه الت ل

ــة منــذ احتــال املنطقــة،  ــرات متفاوت لفت

ــوب  ب األن قصــف  ــم  ت  
ً
مؤخــرا ــك  وكذل

ــات  وخزان حطــة  امل ــن  ي ب ــي  الرئي�ض

ــاه  ــن للمي حتاجي ــت امل حســكة، فأدخل ال

ــة. حقيقي أزمــٍة  ــي  ف ــم  مناطقه وإدارات 

ــة  للطفول املتحــدة  األمــم  منظمــة 

اســتنكرت  آذار،   23 ــي  ف )يونيســف( 

اإلجــراء  أن  ــرت  ب واعت ــك  ل ت ــاه  املي قطــع 

ــاة  حي ويعــّرض  نوعــه  مــن  األول  ــس  ي ل

خطــر  لل ــخص  ش ــون  ي مل نصــف  نحــو 

ــه  في ــذل  ب ي ــذي  ال الوقــت  ــي  ف ما  الســّي

ــروس  في ملكافحــة   
ً
ــودا جه ــم  العال

ــان،  ي ب ــي  وف ينتشــر.  أن  ــل  قب ــا  كورون

يونيســف  ــة  ل ممث ــزا،  إكوي فــران  ــت  قال

ــاه  املي محطــة  ــل  تعطي »إن  ا:  ســوري ــي  ف

ــواء  الحت ــة  ي حال ال ــود  جه ال خّضــم  ــي  ف

ــا يضــع األطفــال  ــروس كورون انتشــار في

ــول« و »إن  ــر مقب ــي خطــر غي وأســرهم ف

ــة،  مأمون ــاه  مي مصــدر  ــى  عل حصــول  ال

ــم لضمــان  ــر منقطــع مه ــه وغي ــوق ب موث

ــى  إل ــات  والعائ األطفــال  جــوء  ل عــدم 

ــت 
ّ
وحث ــة«،  مأمون ــر  غي ــاه  مي مصــادر 

ــاه ومحطــات  ــى »عــدم اســتخدام املي عل

أو  عســكرية  مكاســب  ــق  لتحقي ــاه  املي

ســيكونون  األطفــال  ألن  سياســية، 

مــن  مقدمــة  ــي  وف ــن  املتضرري ــر  أكث

.» ســيعانون

ــس  ت ــت »هيومــن راي ــا قال ه ب ومــن جان

تقاعــس  »إن  آذار:   31 ــخ  بتاري ــش«  ووت

ــة عــن ضمــان إمــدادات  الســلطات التركي

األكــراد  ســيطرة  ملناطــق  ــة  كافي ــاه  مي

بقــدرة  يضــر  ســوريا  شــرق  شــمال  ــي  ف

ــز  تجهي ــى  عل اإلنســانية  املنظمــات 

ــي  ف ــا،  ه ت حماي ل الضعيفــة  جتمعــات  امل

ــد  جدي ــا« ال ــروس »كورون ظــل انتشــار في

ــي«.  ــد-19« العالم ــاء »كوفي املســبب لوب

ــون  القان »بموجــب  املنظمــة:  ــت  وقال

ــن  ي وقوان اإلنســان  حقــوق  ل ــي  الدول

ــزاع  ن ال أطــراف  ــع  جمي ل ــي  ينبغ حــرب،  ال

ــة  جوهري ال ــان  األعي ــة  حماي ح  املســل

ــة  ــك املتصل ــا تل ه ــن، بمــا في ــاة املدنيي حي ل

ــاج  ــي. تحت ــاه والصــرف الصح ــع املي بتوزي

حصــول  ضمــان  ــى  إل ــزاع  ن ال أطــراف 

ــي  ــاه والصــرف الصح ــى املي ــن عل ي ي املدن

ــون  القان ــزم  ل ُي ــن.  10 املائمي
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ــي 8 آذار هــذا  ــي ف ــوم املــرأة العالم مــرَّ ي

ــر  ــة اســتثنائية، إث ــي ظــروف عاملي العــام ف

ــا املســتجد،  ــروس كورون ــدء انتشــار في ب

متشــنجة،  ــة  ي دول أجــواء  ــى  إل  
ً
إضافــة

األوســط  الشــرق  ــي  ف ــة  حتقن امل ــا  ه ومن

ــى خلفيــة صراعــات إقليمية  ، عل
ً
خاصــة

درجــة  تكتســب  ــا،  ه ي وعل ــا  ه في ــة  ي ودول

ــد مــن  ــي العدي العنــف والعنــف املضــاد ف

الســاحات.

النزاعــات  ــزال  ت ــا ســوريا ال  بلدن ــي  وف

املعيشــية  والظــروف  أشــدها،  ــى  عل

ــي  ت وال ــة،  للغاي ســيئة  واإلنســانية 

ــرأة  ــاة امل ــى حي ــرة عل ــٍة كبي ــس بدرج تنعك

ــي تتعــرض  ت ــي ال جــاالت، وه ــي كافــة امل ف

جمــة،  ــات ال ــاكات والصعوب ه ت ألســوأ االن

ــزوح. ن ال وأماكــن  خيمــات  امل ــي  ف  
ً
خاصــة

ــف  التحال أصــدر  املناســبة  ــذه  ه وب

ــي  ف  
ً
ــا بيان ا  ســوري ــي  ف الكــردي  ــي  الوطن

ــة  والكردي ــرأة  امل ــه  في ــأ  هن  ،2020 آذار   8

 
ً
ومعاهــدا ــي،  العالم ــا  بيومه  

ً
خصوصــا

ــي ســبيل  ــي والعمــل الــدؤوب ف ــى امل�ض عل

ــة  ل حت امل الســورية  ــي  األرا�ض ــر  تحري

ى بيوتهم. ا  وإل يه وعودة أبناء الشــعب إل

ي  ى أنه »ف ي بيانه إل وأشار التحالف ف

ــي  العالم ــوم  ي ال ــا  علين يمــّر  العــام  هــذا 

ــي مــن ويــات  ــا عانــت وتعان ن للمــرأة ومدن

ــث  حي ــا،  ه ومرتزقت ــي  الترك ــال  االحت

جــر  ح وال ــجر  والش البشــر  يســلم  ــم  ل

ــواع  أن كافــة  مســتخدمين  بطشــهم  مــن 

 
ً
ــا وإيمان والتشــريد،  ــل  والقت ــب  الترهي

النفــس  عــن  املشــروع  الدفــاع  بواجــب 

مكتوفــة  ــا  ن لبوات تقــف  ــم  ل واألرض 

هــذا  ــي  ف الرجــل  شــاركت  ــل  ب ــدي،  األي

رت أروع ماحم 
ّ
الواجب املقّدس، وســط

»ومــن  وأضــاف  ــجاعة«،  والش ــة  البطول

ــة  الكردي ــرأة  امل ــت  أثبت أخــرى  ــة  ناحي

ــا  ه دخول ــر  عب ــا  ه وفعاليت حضورهــا 

ــاة / حي ــي ال ــع مناح ــي جمي ف ا  ه ومشــاركت

ــا  ه  / ولعب
ً
ــا  - ثقافي

ً
ــا  - اجتماعي

ً
ا سياســي

املضمــار  هــذا  ــي  وف ــك,  ذل ــي  ف  
ً
ــدا رائ  

ً
دورا

 
ً
رمــزا ــف  خل ــن  هفري الشــهيدة  ــت  ات ب

ــي  ف ــة  املناضل ــة  الكردي للمــرأة   
ً
ــا ي بطول

السياســة«. ــن  ميادي

ســوريا  ــس  مجل قــال  ــه  ب جان ومــن 

»بمناســبة  ــه:  ل ــان  ي ب ــي  ف ــة  الديمقراطي

ئ جميع الثائرات  ي ننه عيد املرأة العالم

ــرأة  امل ــة  حماي وحــدات  ــي  ف ــا  ن وبطات

ــي  الات ــة  الديمقراطي ا  ســوري وقــوات 

واالســتقرار  األمــن  إرســاء  ــي  ف ســاهمن 

ــا  ن أن ونؤكــد  ــه،  وداعمي اإلرهــاب  ودحــر 

ــي  ف ــا  وحقه ــرأة  امل مســاندة  ــي  ف ماضــون 

ــف  العن أشــكال  كافــة  ــذ  ب ون املســاواة 

ــم  العال ندعــو  كمــا  ــا،  بحقه ــز  ي والتمي

ــرأة  ــر امل بأســره للتحــرك مــن أجــل تحري

ــا.  ه ــة واملســاواة وتمكين العدال ــق  وتحقي

ــة  ــي قضي ــرأة ه ــة امل كمــا نؤكــد أن قضي

مســؤول  ــو  فه الوقــت،  بنفــس  الرجــل 

ــر نفســه مــن  بنفــس املســتوى عــن تحري

ــق  لتحقي ــة  الذكوري ــة  الذهني رواســب 

حــر«. ــي  ديمقراط مجتمــع 

معظــم  ألغــت  جــر  امله ــاد  ب ــي  وف

ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  منظمــات 

 
ً
ــا التزام املناســبة  ــذه  ه ب ا  أنشــطته

بخصــوص  صــدرت  ــي  ت ال بالتعليمــات 

ــن  ي برل منظمــة  ــا، ســوى  كورون ــروس  في

ــت  ــم تكــن قــد دخل ــي ل ــة الت ن ــا، املدي ي أملان

اســتثنائية،  اجــراءات  ضمــن  ــا  ه حين ــي  ف

ــوم  ي  ،
ً
ــا تكريمي  

ً
حفــا عقــدت  ــث  حي

بالوقــوف  ــدأ  ت اب ــذي  ال آذار،   8 األحــد 

الشــهداء  أرواح  ــى  عل صمــت  دقيقــة 

ــوروز  ن وإلقــاء  الكــردي،  والنشــيد 

ودور  ــد  العي ــة  أهمي عــن  كلمــة  حســو 

ــي  ت ال ــك  ل ت  
ً
خاصــة ــة،  الكردي ــرأة  امل

ــي،  الترك ــال  االحت ــر  ي ن تحــت  ــش  تعي

ــي  ف النضــال  ــة  مواصل ــى  عل  
ً
مؤكــدة

خاصــة  ــة  الكردي ــرأة  امل حقــوق  ســبيل 

حــزب  ــأن  ب ونوهــت  عامــة،  ــة  والعاملي

لوضــع   
ً
ــرا ي كب  

ً
ــا اهتمام ــي  يول الوحــدة 

باقــة  »كاوا«  ــان  الفن أدى  كمــا  ــرأة.  امل

فرقــة  وقدمــت  ــة،  ل جمي ال ــي  األغان مــن 

مــن   
ً
بعضــا الكــردي  ــور  للفولكل زوزان 

ــورود  ــم ال ــم تقدي ــة، وت جميل ــا ال ه رقصات

 
ً
ــرا تقدي النســوة  لبعــض  ــة  ــا رمزي كهداي

عــام. بشــكٍل  ــرأة  امل ــدور  ل

حــزب  ل ــدا  ن هول فــرع  أقــام  كمــا 

 8 األحــد  ــوم  ي ــي  ف ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ

 -  Leek ــدة  ل ب ــي  ف  
ً
احتفــاال  2020 آذار 

دقيقــة  بالوقــوف  ــدأ  ب ــدا،  ن هول شــمال 

ــى أرواح الشــهداء وبالنشــيد  صمــت عل

ــم ألقيــت عــدد مــن الكلمــات،  ــردي، ث
ُ

الك

ــي  ف ــام  ه ال ــرأة  امل دور  ــى  عل أكــدت  ــي  ت ال

املعوقــات  بعــض  وعــن  جــاالت  امل كافــة 

ــرأة  امل تحــرر  أمــام  ــا  حائ تقــف  ــي  ت ال

ــاء  ــرات للغن ــل فق حف ــل ال ــا. تخل وتقدمه

ــال  ــابقات لألطف ــة ومس ردي
ُ

ــة الك والدبك

ــة لعــدد مــن النســوة  ــا رمزي ــم هداي وتقدي

جهودهــن. ل  
ً
ــرا تقدي

االحتفــال،  مظاهــر  عــن   
ُ
ــدا وبعي

حــزب  ل قامشــلو  ــرأة-  امل منظمــة  قــررت 

ــرأة  امل ــوم  ي ــاء  إحي ــي(،  )يكيت ــدة  الوحـ

ــن،  )عفري نســاء  بعــض  مــع  ــي  العالم

نازحــات  ي(،  ســب كــري  و  ــه  يي كان ســري 

ــال  ــن بســبب االحت ه ــن ومدن بيوته عــن 

ــي عصــر األحــد 8 آذار، زارت  ــي، فف الترك

ــن  ه منازل املنظمــة  مــن  نســاء  أعضــاء 

ــق  بعب ممزوجــة  وورد  ــن  ه ل وقدمــن 

ــات بقــرب  ــة، مــع التمني حب ــة وامل حري ال

ديارهــن. ــى  إل ــن  ه وعودت ــال  االحت زوال 

ــرأة  ــة امل  نظمــت وحــدات حماي
ً
وأيضــا

ــب  حل ــي  ف ــة  ي الذات اإلدارة  ــات  وهيئ  YPJ

ــي مناطــق أخــرى احتفــاالت  والشــهاء وف

ــاًء  ــرأة واحتف  للم
ً
ــا ــدة دعم ــطة عدي وأنش

بعيدهــا.

اإلرادة وال  ــة  ب ــى صل تبق ــرأة  امل ولكــن 

ــا  ــي تواصــل كفاحه ــي الت تفقــد األمــل، وه

ــق  ــى طري ــدار، عل ــب الرجــل باقت ــى جان إل

ــم  الظل أشــكال  كافــة  مــن  خــاص  ال

واإلرهــاب. واالســتبداد 

حكومــات  ال اإلنســان  حقــوق  ل ــي  الدول

حــق  ال ــرام  باحت ــة  ي الفعل والســلطات 

ــاه  باملي ــاس  ن ال ــع  تمّت وضمــان  ــاء،  امل ــي  ف

ــة،  واملقبول واملتوفــرة،  النظيفــة، 

وبكلفــة  ــا،  ه ي إل الوصــول  يســهل  ــي  ت وال

الســورية  حكومــة  ال ــاج  تحت ــة.  معقول

ووكاالت  األكــراد  ــادة  بقي والســلطات 

العمــل  ــى  إل ــا  وتركي ــة  األممي ــة  اإلغاث

ــاه  باملي ــن  ي ي املدن ــد  تزوي لضمــان  معــا 

ــر  غي ــود  قي أو  ــز  ي تمي دون  ــاء  والكهرب

ــة«. ي قانون

منشــور  ــاٍن  ي ب ــي  ف ــا  ه جهت ومــن 

منظمــة   /49/ ــت  أدان آذار،    27 ــخ  بتاري

ــاه  ملي املتعمــد  ــا  تركي قطــع  ســورية 

ســوريا،  شــرق  شــمال  ــي  ف الشــرب 

مــن  املتعمــد  حرمــان  ال »هــذا  ــت:  وقال

 
ً
صارخــا  

ً
ــاكا ه ت ان ل 

ّ
يشــك للســكان  ــاه  املي

ويشــكل  ــي  الدول ي  اإلنســان ــون  للقان

ــع  حقــوق جمي  ل
ً
ــاكا ه ت ــة حــرب، وان جريم

ســكان شــمال شــرق ســوريا األساســية 

حــة  صال ــاه  مي ــى  عل حصــول  بال

للشــرب واالســتعمال«، ودعــت »األمــم 

ــة  العاملي حــة  الص ومنظمــة  املتحــدة 

ــة  للطفول املتحــدة  األمــم  ومنظمــة 

اإلنســانية  الشــؤون  تنســيق  ــب  ومكت

ــان  ــوق اإلنس حق ــامية ل ــة الس واملفوضي

ــة  ــات املتحــدة األمريكي وحكومــة الوالي

ــى  الضغــط عل ــى  إل ــي،  األوروب واالتحــاد 

الســماح  أجــل  مــن  ــة  التركي حكومــة  ال

املناطــق  باتجــاه  ــاه  املي ضــّخ  بإعــادة 

ــا بشــكل فــوري وعاجــل،  ه حرومــة من امل

القطــع  ــات  ي عمل تكــرار  عــدم  وضمــان 

ــد  ـــ » تحيي ــت ب ب تحــت أي ذريعــة«، وطال

الصراعــات  مــن  ــوك  عل ــاه  مي محطــة 

وإخضــاع  والعســكرية  السياســية 

مختــص  ــي  مدن ــق  فري ــى  إل ــا  ه إدارت

ــة  ورقاب بإشــراف  ــك  وذل ومســتقل، 

مــن  ــة  التركي القــوات  ــد  ي وكــف  ــة  ي دول

ــزاز«.  ت اب كورقــة  اســتخدامها 

الســورية  »ســانا«  ــة  وكال أن  كمــا 

ــر  خب مــن  ــر  أكث ــي  ف تابعــت  الرســمية 

املنطقــة  ــي  ف الشــرب  ــاه  مي وضــع 

أكــدت  إذ   ،
ً
ــدا تحدي ــوك«  »عل ومحطــة 

ــع  تتاب حســكة  ال ــي  ف ــاه  املي مؤسســة  أن 

ــة  املطلوب باإلصاحــات  وتقــوم  الوضــع 

حطة وما يلزم من أجل تشغيلها. ي امل ف

تســتخدم  ــا  تركي أن   
ً
ــا ي جل ــح  يتوض

ــا  ه حرب ــي  ف كســاح  الشــرب«  ــاه  »مي

ــزاز  ت واب ســوريا،  شــرق  شــمال  ــى  عل

ــض  لتقوي ــٍة  ــي محاول ف ــة،  ي الذات اإلدارة 

ــا. ه وحوكمت ــة  ي حل امل جتمعــات  امل

تركيا تستخدم ... تتمة
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»المرأة في ظل األزمة السورية«... منتدى حواري في عامودا- الجزيرة
لعمليات التغيير الديمغرايف والتطهير العرقي تأثير عميق ىلع املرأة، وسببًا إضافيًا ملعاناتها وتدهور صحتها النفسية والبدنية

امــرأة   /160/ مــن  ــر  أكث بحضــور 

حافظــات  وامل املناطــق  ــف  مختل مــن 

واتحــادات  ــات  ي فعال ــن  يمثل الســورية، 

ــس  مجل مــن  وفــد  ــى  إل  
ً
إضافــة للمــرأة، 

ــة  »أمين ضــم  ــة  الديمقراطي ا  ســوري

و  ــس  للمجل املشــتركة  الرئيســة  عمــر« 

ــة  ــب رئيســة الهيئ ائ ــن يوســف« ن »نوجي

مــن  ــات  وممث ــس،  للمجل ــة  التنفيذي

ــس...  جل امل ــي  ف ــرأة  وامل ــم  التنظي ــي  مكتب

ــدى  منت الســورية  ــرأة  امل ــس  مجل ــم 
ّ
نظ

األزمــة  ظــل  ــي  ف ــرأة  »امل حــول  حــواري 

ــي  ف آذار،   5 ــس  خمي ال ــوم  ي الســورية«، 

ــرة. جزي ال عامــودا-  ــة  ن مدي

محــاور  ــت  ُبحث ــى  األول جلســة  ال ــي  ف

ــرأة  امل ــى  عل الســورية  األزمــة  ــات  تداعي

النفســية،  ــة،  االجتماعي ــة  الناحي مــن 

بحــث  ــب  جان ــى  إل ــة  االقتصادي

ــم  جرائ ل ــي  والقانون ــي  حقوق ال ــب  جان ال

ــرأة. امل بحــق  املمارســة  ــاكات  ه ت واالن

بحــث  ــم  ت ــة  ي الثان جلســة  ال ــي  وف

خــال  ــرأة  امل ــا  ه أبدت ــي  ت ال املقاومــة 

حــور  امل اتخــذ  ــث  حي الســورية،  األزمــة 

العســكرية  ــدة  والعقي االســتراتيجية 

 YPJ ــرأة ــة امل ــا وحــدات حماي ه ــي اتبعت ت ال

العــدوان. ــى  عل ــا  ه حرب ــي  ف

أخــرى  بحــٍث  محــاور  ــى  إل إضافــة 

ــي  ــرأة للنضــال السيا�ض حــول خــوض امل

املســتجدات. وفــق  وتطويرهــا 

ــدى،  املنت عــن  ــي  ختام ــان  ي ب وصــدر 

ــات: توصي ــة  جمل تضمــن 

ــا  ــي اعتمدته - إن تفعيــل املواثيــق الت

ــة  ــي مواجه ف ــي  الدول جتمــع  منظمــات امل

ــرأة  امل بحــق  تمــارس  ــي  ت ال ــاكات  ه ت االن

ــاكات  ه ت لان  
ً
حــدا تضــع  أن  ا  شــأنه مــن 

الســورية،  ــرأة  امل بحــق  تمــارس  ــي  ت ال

جماعــات اإلســامية  وخاصــة مــن قبــل ال

.
ً
ــا تركي واملدعومــة  ــة  ي األصول

ــدول  ال لتدخــات  حــٍد  وضــع  إن   -

ــة  التركي ــة  الدول وخاصــة  ــة  اإلقليمي

مــن  الســورية  ــة  ي الداخل الشــؤون  ــي  ف

ــة  املرتكب ــم  جرائ ال يوقــف  أن  شــأنه 

ــي ســورية عامــة وشــمال  بحــق النســاء ف

ــة  ل حت امل املناطــق  ــي  ف خاصــة  ســوريا 

رأس  ــه  ي كان ســري  ــب،  إدل ــن،  )عفري

إعــزاز،  أبيــض،  ــل  ت ي  ســب كــري  ــن  العي

وغيرهــا(. ــس  ل جراب ــاب،  ب ال

بحــق  ــة  املرتكب ــاكات  ه ت االن إن   -

ــي تشــهدها  ت ــي ســياق األزمــة ال النســاء ف

ــم  حــرب وجرائ ــم ال ــى جرائ ــى إل ــاد ترق ب ال

يفــرض  ــا  م وهــذا  اإلنســانية،  ضــد 

خاصــة  ــة  ي دول ــة  ي جنائ محكمــة  إنشــاء 

املنخرطــة  األطــراف  ــع  جمي ملقاضــاة 

ــة  حماي ال ــن  وتأمي ــاكات  ه ت االن هــذه  ــي  ف

ــود  العه وفــق  ــا  حقوقه وضمــان  للمــرأة 

ــة. ي الدول اإلنســانية  ــق  ي واملواث

ــي  الديمغراف ــر  ي التغي ــات  ي إن عمل  -

ــداد  امت ــى  عل ــي  العرق ــر  والتطهي

ــي  ف وخاصــة  الســوريا  ــا  جغرافي ال

ــة  الدول ــل  قب مــن  ــة  ل حت امل املناطــق 

ــق  عمي ــر  ي أث ت ــا  ه ل ــا  ه ومرتزقت ــة  التركي

ــا  ه ات ملعان  
ً
ــا إضافي  

ً
وســببا ــرأة  امل ــى  عل

ــة  ي والبدن النفســية  ــا  ه حت ص وتدهــور 

ثقافــة  مــن  الوقــت  نفــس  ــي  ف ويعــزز 

ــات الســورية، هــذا  ــن املكون ي ــة ب الكراهي

والقــوى  املنظمــات  ــى  عل ــم  يحت األمــر 

ــة،  الفكري والنخــب  واملؤسســات 

ــة،  ي واإلغاث والسياســية  ــة  حقوقي ال

ــف  ــة، تكثي ــة والدولي ــة واإلقليمي حلي امل

ــات  ي العمل هــذه  مــن  حــد  لل جهودهــا 

املتحــدة  األمــم  ــار  إلجب وتشــهيرها 

ا  بمســؤولياته ــام  للقي ا  ومؤسســاته

تجــاه املــرأة الســورية وهــذا مــن شــأنه أن 

ــن. ي ي الدول والســلم  األمــن  يعــزز 

مــن  النســاء  ــه  ي تعان ــا  مل  
ً
نظــرا  -

ــن  ه تأهيل وإلعــادة  نفســية  ــات  اضطراب

حاجــة  ــاك  هن جتمــع،  بامل ــن  ودمجه

مختصــة  ومراكــز  مشــاريع  إلنشــاء 

ــل  التأهي وإعــادة  البشــرية  ــة  للتنمي

ــة  ي الدول املنظمــات  ــق  عات ــى  عل ويقــع 

ــة  ي ــة والدول ــة واإلقليمي ي حل والقــوى امل

واملشــاريع. املراكــز  هــذه  دعــم 

ــة  التحتي ــى  البن لدمــار   
ً
نظــرا  -

ــزوح  ن وال ــر  جي والته جــرة  اله ــات  ي وعمل

حصــار، يعيــش معظــم النســاء  وفــرض ال

ــي  ــة ف تحــت خــط الفقــر ويجــدن صعوب

حاجــة  ــاك  هن ــش،  العي لقمــة  ــن  تأمي

إلقامة مشــاريع اقتصادية تؤمن فرص 

ــا  ــن، ودعمه العمــل لهــن وتحفــظ كرامته

واملنظمــات  القــوى  ــق  عات ــى  عل يقــع 

ــة. ي حل وامل ــة  واإلقليمي ــة  ي الدول

ــي  ــاء ف ــن النس ــا م حاي  ألّن الض
ً
ــرا - نظ

ــي شــهدت معــارك  ت ــف املناطــق ال مختل

حة  املســل املعارضــة  ــن  ي ب وصراعــات 

ــت  ــي احتل ت ــك ال ل ــة وت والســلطة املركزي

تعرضــن  ــة،  التركي ــة  الدول ــل  قب مــن 

ــا  ب تقري ــاكات  ه ت واالن ــم  جرائ ال لنفــس 

ــا  ه ت ــة حري ــن حماي ــرأة م ــن امل ــى تتمك وحت

ملنظومــة  حاجــة  ــاك  هن ــا  وحقوقه

ــة  واجتماعي ــة  وحقوقي سياســية 

ــع  جمي ل جامعــة  ــة  مظل تشــكل  ــدة  جدي

املنظمــات واملؤسســات واملراكــز املعنيــة 

الســورية. ــرأة  امل بحقــوق 

ــي  ف ــة  ي بفاعل ــرأة  امل مشــاركة  إن   -

ــد للبــاد  ــي جدي صياغــة أي دســتور وطن

ــي املشــاريع املكرســة  ــا ف ه جــال ل ــح امل وفس

ا أن   إلعــادة اإلعمــار مــن شــأنه
ً
مســتقبا

مــن  ــف  والتخفي ــرأة  امل حقــوق  تضمــن 

ــا. ه ات معان

ســوريا  ــس  مجل إعــام  املصــدر: 

ــة طي يمقرا لد ا

رحيل املناضل حممد محو كنو 

كردســتان  ــم  ي إقل منظمــة  نعــت 

ــا  رفيقه ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  ل

ــواز(،  ــو ف ــو )أب ــو كن ــد حم ــل محم املناض

عمــٍر  عــن  2020/3/28م  ــي  ف ــي  توف ــذي  ال

ــكران  ــم دار ش ــي مخي ، ف
ً
ــا ــز /73/ عام ناه

ــم، بعــد صــراٍع مــع مــرض مزمــن. ي باإلقل

ــي –  كوف ــة  قري ــد  ي موال مــن  الراحــل 

ــي  ف ــش  العي ــى  إل انتقــل  ولكــن  ــي،  ان كوب

ــى  إل انتســب  إذ   ،
ً
مبكــرا الرقــة  ــة  ن مدي

ــي  ف ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  صفــوف 

ــي، وقــد  أواخــر ســبعينات القــرن املا�ض

ــه كان  ــى أن أكــد أحــد رفاقــه القدمــاء عل

 ،
ً
ومتواضعــا  

ً
ــا ن ورزي  

ً
ــا وهادئ  

ً
ــا صادق

 
ً
ــه، متمتعا ــادئ وقــرارات حزب  بمب

ً
ملتزمــا

كان  كمــا  ــة،  طيب ــة  اجتماعي بســمعٍة 

مســؤولية  تحمــل  ــذي  ال وهــو   
ً
ــا مقدام

وقــد  الرقــة،  ــي  ف  1986 ــوروز  ن احتفــال 

ــي  ف  
ً
مــرة ــب  والتعذي لاعتقــال  تعــرض 

ــد  عي ُب ــي  القــرن املا�ض ــل تســعينات  أوائ

حــزب. ال باســم  منشــورات  ــع  توزي

الرقــة  ــى  بعــد ســيطرة »داعــش« عل

ــى  ــم إل ــي« ومــن ث ان ــي »كوب ــه ف ت ــى قري عــاد إل

ــا  ه ي حــرب عل كردســتان العــراق نتيجــة ال

ــى أن  ــم إل خي ــي امل  ف
ً
ــي مقيمــا ــي 2014، وبق ف

ــه  ــث انقطــع عــن عمل ــة، حي ــه املني وافت

ــة  حي الص ظروفــه  بســبب  ــي  حزب ال

الســيئة.

ــي  ف ــرى  ث ال الراحــل  جثمــان  ُوري 

مــن  بالقــرب  ــم دار شــكران  ــرة مخي مقب

عــزاء  ــس  مجل ــاك  هن يكــن  ــم  ول ــل،  ي أرب

ــا واالجــراءات املتخذة  ــاء كورون بســبب وب

ــه. مكافحت ــي  ف

ــه  ــل ومحبي ــرة الراح ــى أس ــدم إل نتق

ــات  جن ــه  ل ــن  ي متمن حــارة،  ال ــا  ن بتعازي

ــد. خل ال
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صرخة اجلنرال... دعوة كانت أم مبادرة ! إىل أين املآل؟

ظاهــرة  ــا  منطقتن وتعــم  ســنوات 

ــت بحكــم  ات ــي ب ت األلقــاب واملســميات ال

ــي  ف العقــل  محــاكاة  أن  مــع  املقدســات 

 
ً
كفــرا ــس  ي ل ــق  خال وال ــق  خل ال شــؤون 

ــاء،  والفقه املفســرين  ــآراء  ب  
ً
ــا حرام وال 

القامــات  ــك  ل ت لبعــض  التطــرق  فيمــا 

ــة  ي حزب ال أو  ــة  والقومي ــة  الوطني

ــم  ل ــا  م ــا  ه ل ــرام  االحت جــل  مــع  ــة  ي ن والدي

بحكــم  تغــدو  ــم  ه مناصري وآراء  تتفــق 

ــة  حرمــات، وصكــوك الوطني ــر وامل الكبائ

ــة  صاحي تنحصــر  ــي  ت ال ــة  خيان وال

 بمحاكــم متخصصــة 
ً
ــا إصدارهمــا قانون

لكــن   ،
ً
جــدا ــادرة  ون خاصــة  حــاالت  ــي  وف

 
ً
تجــاوزا ــا  تنتزعه واألزمــات  حــروب  ال ــي  ف

األحــزاب  بعــض   
ً
ــا جزاف ــا  وتوزعه

وامليليشــيات، ومعه فإن الســير بعكس 

ــه أو وضــع النقــاط  ــار وعــدم مجارات التي

ــاء  ــل النقــد البن حــروف مــن قبي ــى ال عل

ــا  ه ــى نصاب أو التعاضــد إلعــادة األمــور إل

مــن  ــس  ي ول خاطــر  بامل محفوفــة  ــدو  ب ت

ــد  الب كان  مقدمــة  بمــكان...  الســهولة 

امــات. االته أو  ــل  للتأوي  
ً
ا تحاشــي ــا  ه من

ــد  بقائ ي  االســتثنائ االهتمــام  إن 

»قســد«  ــة  الديمقراطي ا  ســوري قــوات 

ــرال  جن بال ــه  ومنادات ــدي  عب ــوم  مظل

املتحــدة  ــات  الوالي ــل  قب مــن  ــره  وتقدي

ترامــب،  ــد  ال دون ورئيســها  ــة  األمريكي

 
ً
ــرا وتقدي للصداقــة  الوفــاء  ــاب  ب مــن 

ــك  ــا تل ه ــي حققت لانتصــارات الباهــرة الت

مقارعــة  ــي  ف ــرال  جن ال ــادة  بقي القــوات 

ــي  ــم داعــش اإلرهاب اإلرهــاب ودحــر تنظي

بدعــم  املزعومــة  ــه  ت دول ــى  عل والقضــاء 

ــن الرئيس  ث ــم ي ــي... ل وإســناد جــوي أمريك

األخضــر  الضــوء  إعطــاء  عــن  ترامــب 

ي/ ســب كــري  مناطــق  ــاح  باجتي ــا  لتركي

ــن،  العي ــة/رأس  ي كان وســري  أبيــض  ــل  ت

ــر  ي هول ــداءات  ن ــه  في ــت  غاب وقــٍت  ــي  ف

ــي  ان ــاء غــزو داعــش لكوب ن كمــا حصــل أث

حصــل  كمــا  ــا  لتركي ــل  قندي ــدات  وتهدي

ــة  الغراب فمــا  ــن.  لعفري غزوهــا  ــل  قبي

واالهتمــام  ــر  التقدي هــذا  يكــون  أن  مــن 

يقــال  كمــا  يعقــوب  نفــس  ــي  ف لغــرض 

ــة  ــذر نفســه لقضي ــل كــردي ن ــال مقات حي

ــه أو  ــي توجهات ــا معــه ف ــا إن أتفقن ه آمــن ب

ــن.  مختلفي ــا  كن

ــب  مطل الكــردي  الصــف  وحــدة 

ــاه  ن تتب ــي  نضال واســتحقاق  ي  شــعب

ــى  عل ــة  الكردي األحــزاب  معظــم 

ــي  ف تتفــاوت  ــا  ه لكن الســورية  الســاحة 

مــن   
ً
ــا انطاق ــا  لتحقيقه ــا  ه ت جدي مــدى 

وســيلة  ــا  ه أن مــع  ــا،  ه وارتباطات ــا  ه أجندات

ــدى  ــائد ل ــاد الس ، واالعتق
ً
ــا ــت هدف وليس

ــه بمجــرد إنجازهــا تتحقــق  ــن أن الكثيري

ــي  ــم التاريخ ــاق مــن الظل ــة واالنعت حري ال

مــن  ضــرب  هــو  الكــردي  شــعبنا  ــى  عل

ــى  ــا عل ه ــد من ب ــا خطــوة ال  ه ــال، لكن خي ال

ــر  األكث ــي  الذات العامــل  ــر  توفي ــق  طري

ــة  ــق الظــروف املوضوعي ــى خل  عل
ً
قــدرة

ــة  ــة وطني ــة قضي ــار أي ــة النتص الضروري

ــة  ــرز أهمي ب ــا ت ــن هن ــة، وم ــة عادل او قومي

ــا  ه ومن االتجــاه  ــذا  ه ب تنصــب  ــود  جه ــة  أي

ــدي  عب ــوم  مظل ــرال  جن ال ــادرة  دعوة/مب

ــي  ت ــة ال ا الديمقراطي ــد قــوات ســوري قائ

مــا  مــع  بالنجــاح،  ــل  تتكل أن  ــى  نتمن

ــارت  أث وثغــرات  ــة  ي ضباب مــن  ــا  يكتنفه

التســاؤالت. مــن  ــر  ي الكث

ــق  ــة خارطــة طري ــادرة بمثاب ــة مب فأي

ــة  جمل ــا  ه طيات ــي  ف تحمــل  أن  ــرض  يفت

ــي  ف العتمادهــا  ــادئ  واملب األســس  مــن 

العاقــات  ــع  وتطبي ــن  ي ب ال ذات  إصــاح 

 
ً
ــر وصــوال ــن أو أكث ــن متنازعي ــن طرفي ي ب

باتفــاق  لصيغــة مشــتركة أو إطــار عــام 

ــة  ن ــر املعل ــذه األمــور غي كل األطــراف. فه

مــا  ــة  جمل مــن  رســمية  عمــل  بورقــة 

ــه  ــرال وخلوهــا مــن توجي جن ــا ال ه تقــدم ب

ال  ــة  املعني لألطــراف  رســمية  دعــوات 

ــا  ه ــل مــن أهميت ــا وال تقل ه تفقدهــا  قيمت

ــع  املتتب ــى  عل األمــور  اختلطــت  وإن 

ــس  للمجل ــادرة  املب الدعــوة/  ــت  كان إن 

حركــة  ول )أنكســة(  الكــردي  ــي  الوطن

دم(  ــف-  )ت ــي  الديمقراط جتمــع  امل

ــا  فهمه كمــا  املتعــددة  ا  بمؤسســاته

ــة،  البعــض، أو لألطــر واألحــزاب الفاعل

ــة  ــكل األحــزاب والتنظيمــات الكردي أم ل

الســورية  الســاحة  ــى  عل ظهــرت  ــي  ت ال

ــررات،  مب دون  املســتفحلة  ــا  ه أزمت ــان  إب

إجــراء  بعــد  الدعــوة  ــع  تب
ُ
ت ــم  ل كمــا 

ــة  ي عمل بخطــوات  ــدة  عدي لقــاءات 

ــوب لتكتســب درجــة  إلنجــاز مــا هــو مطل

ــور ببعــض  ن ــرى ال ــا أن ت ه ــادرة بإمكان مب

ــة. التمهيدي اإلجــراءات 

مــا  ــك!  ل ت وال  هــذه  ال  فلتكــن... 

ــل  مقات وقفــة  تكــون  أن  مــن  ــر  الضي

حــّر  ــر  طي أو  نســر  حــوة  كص ــذات  ال مــع 

ــي  ف حمــه  ل مــن  ــش  ه ن وي بريشــه  ــف  ينت

صرخــة  أو  الزمــن  غــدر  مــن  غفــوة 

مــن  ــس  ي ل خــذالن  حظــة  ل ــي  ف ــوم  مظل

ــران وحســب، ربمــا مــن  غــدر العــرب وإي

ــوا مــن بعــض  ــن ســواًء كان ي أقــرب املقرب

ــه(  )أصدقائ مــن  أو  ــه  ــاء جلدت ن أب الكــرد 

حــرب  ال ــي  ف ــا  حلفاؤن  - ــكان  األمري

ــار  كب أنفــك  ــا  م ــث  حي  - داعــش  ــى  عل

ــة  خارجي ــة وال ي اإلدارة األمريكي مســؤول

ــارة،  ــح العب والبنتاغــون تكرارهــا بصري

ــا  ه ب ــا  ن قبل ــا  ن أن أم  ــا  ه ب ــرث  نكت نكــن  ــم  ل

ــف  ي حل ال ــن  ي ب وشــتان  مضــض؟!  ــى  عل

ــى  حــرب عل ــي ال حليــف ف ي وال االســتراتيج

داعش. ما الغرابة إن كانت كبوة فارس 

ــات آالف  ــل وصراخ ــدى لعوي ــدام وص مق

ذوي  مــن  ــام  ت واألي ــى  والثكال األرامــل 

والشــهداء  الشــهيدات  ــوات  ب ل ال رفاقــه 

ــي  ت ال شــهدائهم  دمــاء  أن  أقســموا  وقــد 

ــن  ــة ال ول ــة عادل ــي ســبيل قضي قدمــت ف

ــة  ــى عتب  أن تذهــب ســدى عل
ً
ــدا ــوا أب يقبل

الصفقــات  ووقــع  ــة  ي الدول ــح  املصال

أو  ــن  ي بوت  - أردوغــان  مــن  ــكل  ل ــة  خزي امل

. أردوغــان   - ترامــب 

حساســة  ال الظــروف  هــذه  ظــل  ــي  ف

ــا  ا وم ــي شــهدته ت ــرات ال واملعقــدة واملتغي

ا مــن  ــزال شــمال وشــمال شــرق ســوري ت

ي  القامشــل ــى  إل  
ً
ــا غرب الشــغور  جســر 

ــة  ي حرب قطاعــات  ــى  إل ــا  ه وتحول  
ً
شــرقا

قــوى  ــا  ه من ــكل  ب تتحكــم  ــة  متداخل

ــددة باالشــتعال  عســكرية متناحــرة مه

ــن،  )عفري ــال  احت بعــد  حظــة  ل ــة  أي ــي  ف

ــه/ ي كان ســري  أبيــض،  ي/تل  ســب كــري 

ــرأس  ال ب الفــأس  ووقــوع  ــن(  العي رأس 

ي والتشــرذم  ــة التشــظ كمــا يقــال، وحال

ــة  ــة الكردي حركــة الوطني ــي صفــوف ال ف

السياســية  ــات  التوجه ــي  ف ــن  والتباي

ــاب موقــف  ختلفــة وغي ــا امل ــن أطرافه ي ب

ــا  م ــال  حي ــا  ه قادت مــن  ــح  وصري ــح  واض

الســلبية  واملواقــف  ــرال،  جن ال طرحــه 

ــي  الوطن ــس  جل امل قــادة  مــن  واملشــككة 

ــل  قندي قــادة  تجاهــل  مــع  الكــردي، 

باســتثناء  ــرال،  جن ال ــادرة  دعوة/مب

ــس  ي لرئ ــر  ي هول مــن  ــم  اليتي ــح  التصري

ــه  ــد ألخي إقليــم كردســتان الداعــم واملؤي

ــة  الكردي األحــزاب  وبعــض  ــرال،  جن ال

ــود  جه ال كل  فشــل  وبعــد  ــة،  املرحب

 لوحــدة الصــف الكــردي 
ً
ــة ســابقا املبذول

ــرال  جن ح ال ــينج ــل س ــه... ه ــر حركت وتأطي

ــل  قندي دعــم  عــن  بمعــزل  مســعاه   ــي  ف

ــر!؟  ي وهول

ــي ظــل هكذا  ترتيــب البيــت الكــردي ف

ــد الغــارة ال تنفــع -  أجــواء - العليقــة عن

ــيء  ال�ض بعــض  ــدو   ب ي قــد  يقــال،  كمــا 

ــة  ي ــه ضــرورة نضال ــال، مــع أن صعــب املن

ــة ظــروف، لكــن بتوفــر  ــي ظــل أي حــة ف مل

ــود  جه ال وتضافــر  الصادقــة  ــا  النواي

التناقــض  ــب  ي تغل قاعــدة  ــى  عل ــرة  خي ال

ــألة   ملس
ً
ــة ــداه، خدم ــا ع ــى م ــي عل الرئي�ض

لدمــاء  ــاًء  وف ــة،  عادل ــة  وقضي ــة  جوهري

ــذوي  ل  
ً
وتكريمــا ــا،  قومن ــي  ن ب أكــرم 

باألمــر  يكــون  ــن  ل الشــهداء،  ــوف  أل

األطــراف  كل  ــى  عل ويفــرض  حــال،  امل

ــا  ــد كم ــم والتأيي ــن الدع ــد م ــم املزي تقدي

ــازالت.  التن

ــة  حال ــق  خل ــوارد  ب لســنا  ــد  بالتأكي

ــاء شــعب  ن ــدى أب ــاط ل مــن التذمــر واإلحب

ال  نفســه  الوقــت  ــي  ف ــا  لكنن الكــردي، 

األحــام  دوامــة  ــي  ف ــش  العي ــم  ه ل ــد  نري

وضــع  ــاه  ن أي ارت ــا  وم واألوهــام،  ــة  الوردي

ــا  مل ــة،  املوضوعي ا  ســياقاته ــي  ف األمــور 

مــا  حــول  الكــردي  الشــارع  ــه  يتداول

ــة   مــن الواقعي
ً
ــا ــرال انطاق جن طرحــه ال

ــرة  العب ــى  وتبق املفترضــة،  السياســية 

ــج ال التســميات،  ــي النتائ حكمــة ف كمــا ال

ــي  أت ت ال  أن  مــن  ــر  خي متأخــرة  ــي  أت ت وأن 

وحــدة  إنجــاز  فــإن  يقــال،  كمــا   
ً
ــدا أب

بمشــاركة  ــت  كان وإن  الكــردي  الصــف 

ــى أســاس برنامــج  ــة وعل األطــراف الفاعل

ــى هــو أضعــف اإليمــان وأهــم  حــد األدن ال

يقــال. أو  ــل  قي مــا  كل  مــن  ــر  ي بكث

شوكت شيخو 
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األزمة السورية: عشر سنوات عجاف... ماذا تبقى من سوريا؟

العشــر  ــا  بأرقامه جــاف  ع ســنوات 

ــم  ل ــاد،  العب جــرت  وه ــاد  ب ال دمــرت 

الســورية  االزمــة  أّن  ــرون  ي الكث ــع 
ّ
يتوق

ــى  عل حــرب  ال أو  الســورية  حــرب  ال أو 

 
ً
مقطعــا تســتغرق  ســوف  ســوريا، 

بأثرهــا  ــد  وتمت ــا  حاضرن مــن   
ً
واســعا

مســتقبل  مــن  ــد  بعي جــزء  ــى  إل املباشــر 

ــا  مــا ســيكون أطــول مّم ــذي رّب ا ال ه شــعب

ــن  ــن أو الواقعيي جاّدي ــر ال ــى أكث ــع حّت
ّ
توق

باملتشــائمين. ُيســّموَن  ــن  الذي

 
ً
قــا

ّ
متعل األمــر  يعــد  ــم  ل ــث  وحي

بأحــكام  تســمح  ــي  ت ال ــات  ّي بالوجدان

مســيرة  مــن  شــاؤم 
ّ
ت وال فــاؤل  ّت ال حــول 

ــة  ّي الّدول ــع  الوقائ فــإّن  حــرب،  ال هــذه 

واألحــداث  ــا  ه ل املرافقــة  طــات 
ّ
خط وامل

الفاحــش  ــّي  العالم ــف  بالعن املرســومة 

مــن  تجعــل  حــرب،  ال هــذه  ملســتقبل 

ــى  إل ننظــر  أن  ــة  ّي والعقان ــة  جّدّي ال

ــح   يتض
ً
ــه واقعــا ــوري بصفت الواقــع الّس

ــه واقــع يجــري 
ّ
ــى أن ــر عل ــوم أكث ــي كّل ي ف

 
ً
ــا تركيب ــب 

ّ
املرك لســببه  اســتهدافه 

ــدّي  ي قل ّت ال ــّي  الّسيا�ض ــوف  املأل تجــاوز 

ــدة  جدي أهــداف  ــى  إل للمنطقــة، 

ــة  كافي ــا  ه أّن ــى  عل ــدو  ب ت ال  ومتطــّورة، 

األطــراف  كل  ــى  إل ســبة 
ّ
ن بال عــة،  مقِن أو 

ــكا  أمري الســورية،  األزمــة  ــي  ف ــة  الفاعل

تؤّســس  ــم  ل ــا  م ــا،  تركي ــران  إي روســيا 

ــة  عاملّي شــرطّية  ــم  مفاهي مــن  لعكســها 

األســرار  مــن  قــادم  هــو  ــا  م مــع  قادمــة 

ــة  ّي الباطن ــم  ي واملعال ــل  جاهي وامل

تتجــاوز  ــي  ت ال ة  الّسياســّي ــة  اهرّي
ّ
والظ

ــم. املفاهي مــن  ــوف  املأل

ا  ســنواته بعــد  ــه  فإن  
ً
ــا جغرافي أمــا 

ــاك جيــوش متعــددة  ــح هن ــاف أصب ج الع

ــي  األميرك الســورية،  ــي  األرا�ض ــى  عل

ــي وتنظيمــات  ــي والترك ــي واإليران والرو�ض

مختلفــة. بأســماء  ــة  ي إرهاب

الســوري  حاضــر  ال ظــل  ــي  وف

ــدم، يتســاءل البعــض عــن  ال خضــب ب امل

ــن بقصــة ســيدنا  ي ــر متأمل خي ســنوات ال

فرعــون  ــم  حل ــد  وبالتحدي يوســف 

ســبع  عــن  يوســف  ــي  النب فســره  ــذي  ال

ــر  خي ال ســنوات  ــا  ه ي ل ت جــاف  ع ســنوات 

ــا  زمنن ــي  ف ســيتحقق  هــل  والعطــاء, 

ــذي  ال الســوري؟  الشــعب  ــى  عل هــذا 

ا العاشــرة ومــازال  ــه ســنته ات ــت معان دخل

والســوريون  مســتمر،  ــأزم  ت ــي  ف الوضــع 

ومســكن  ــم  يومه قــوت  ــن  ي ب يتخبطــون 

ــوري  ــن الس ــد املواط ــد أن فق ــم، بع نومه

ــى  ــي املؤتمــرات وعل ــون ف ــه بمــن يجول ثقت

يطلقــون  بمــن  أو  املفاوضــات,  ــة  طاول

وعــدم  ســوريا،  أصدقــاء  أنفســهم  ــى  عل

ــم بمــا يحــل بالســوريين مــن قتــل  اكتراثه

وجــوع. وفقــر  ــر  جي وته وتشــريد 

ــاة  حي ال يصــارع  الســوري  فاملواطــن 

ــى البقــاء  ــة وتصميمــه عل ــه القوي بإرادت

والوضــع  ســماء،  لســابع  يصــل  ــم  ه صوت

والشــعب  ــه،  ــى ذروت إل ــي ســوريا وصــل  ف

جــوع  ال ــن  األمري تحمــل  الســوري 

ــال،  جب ال حمــل  فــاق  ــره  وصب والتشــرد، 

كاهــل  ــى  عل األثقــل  ــي  ه ســنين  ومــرت 

ــم يحــن الوقــت النقشــاع  الســوريين، أل

ــر  خي ال ســنوات  وإحــال  ؟  الســواد  هــذا 

جــاف،  الع ســنوات  محــل  والعطــاء 

ــى  عل وهللا  بعســير  هللا  ــى  عل ــك  ذل فمــا 

حــال  لســان  هــو  هــذا  ــر  قدي ــيء  �ض كل 

الســوريين.

 Waad Ali ســوري/  ــي  إعام  *

 -M o h a m m a d

/فيس بوك 16 آذار 2020م

وعد محمد*

 ليايل الشمال احلزينة...

ُدوُّ الَعُدوُّ هو الَع

ــف  خل ــُه  أنياب ــي  ُيخف ــدُه،  جل ــر  غّي ُي

 صفــراء 
ً
ــامة ــدي ِابتسـ ــة، يرت ل شــفٍة طوي

خنجــٌر  ــا  ه باطن ــي  وف ــد  ي ال يمــدُّ  ــة،  باهت

.
ً
عــدوا ــى  ويبق ــموم...  مسـ

يتعــظ  ــم  ل مــن  كل  ــى  عل ــوٌب  ومكت

ــخ أن ُيعيدهــا،  ــي ودروس التاري مــن مآ�ض

ــد... جدي مــن  بنارهــا  ــوي  ويكت

... الوقــُح...  ــيُّ ــُي... الهمج هــو العثمان

ــُئ  ي ِم
َ

الق ــه  بوجه ــي  الترك الشــرُس... 

ــد. جدي ال ــم...  القدي

ــا  ن خاصرت ــي  ف ــا  ن حضارت ــتبيح  ـ يسـ

ــان  ـ ــتباح اإلنسـ ـ اسـ أن  بعــد  الشــمالية، 

ــَرَق.. وَس وشــَرَد،  ــر،  وَدَم ــل،  وقت

ــي  النب وموقــع  دارة،  ــن  عي ــد  معب

ــي  ليأت ــري  األث ــرس  جندي ــل  وت هــوري، 

ــح  ضري  
ُ

ــث حي ــراد«  »ب دور   
ً
الحقــا

وكنيســة  مــارون  مــار  ــس  القدي

جــة  ممنه ــياسة  سـ ضمــن  ــوس،  جوليان

وكل  ــراث،  ت ال ــى  عل القضــاء  ــا  هدفه

ومحــو  ــوريين  ـ السـ حضــارة  مقومــات 

ــورية... ـ ـ ـ السـ والذاكــرة  ــة  الهوي

تشــهد  ــي  ت ال الرائعــة  املواقــع  هــذه 

قــد  كان  ــوريين  ـ ـ السـ حضــارة  ــى  عل

العامــة  ــة  املديري ا  ته ــجل سـ أن  ســبق 

مواقــع  الئحــة  ــى  عل واملتاحــف  ــار  لآلث

ــي ملنظمــة األمــم املتحــدة  ــراث العالم ت ال

اليونســكو  ــوم  ــة والثقافــة والعل ي للترب

.  2011 عــام  ــذ  من

ــألة  مسـ تتجــاوز  ــا  هن ــة  والقضي

ــة  ثقافي ــة  أثري مواقــع  ــى  عل ــداء  االعت

ــاد  اضطه صــور  مــن  صــورة  ــد  لُتجّس

مشــاعر  لنشــر  ي  والســع ــان،  ـ ـ اإلنسـ

ــة. والكراهي خــوف  ال

حــرب  ال ــم  جرائ مــن  واحــدة  ــا  ه إن

 ،
ً
ــر بشــاعة ــة املواصفــات( واألكث )الكامل

  
ً
ــا ي ومدن  ،

ً
ــميا رسـ  

ً
تحــركا ــي  وتقت�ض

ــب  ويحاسـ ــات،  املمارسـ هــذه  يفضــُح 

. ــا ه ُمرتكبي

ــي  ف ــة  ي القانون الشــؤون  ــر  مدي  *

ــي  ف واملتاحــف  ــار  لآلث العامــة  ــة  املديري

. ية ر ســو

/فيس بوك 28 آذار 2018

 *Ayman Sulaiman

الدميقراطية هي تأكيد دائم على احلريات السياسية واملدنية.

ــاج  تحت ــة،  الديمقراطي ثقافــة 

ــاس  ن ال ــن  ي ب ــا  ه يبثون  ،
ً
أوال ــن  ي ديمقراطي

ملــن  ــاج  تحت ال   ،
ً
ــا ي فعل ا  ويمارســونه

ــا  ه خال مــن  ــم  ه ل دور  عــن  ــون  يبحث

ــن  ي ب لتســويقهم  شــعارات  ــا  ه ويرفعون

ــر  ــي عب أت ــة ت ــك الديمقراطي ــاس، لذل ن ال

تقــوم  ــة  ديمقراطي ــادئ  بمب اإليمــان 

والكرامــة  ــة  حري ال نحــو  ــع  التطل ــى  عل

جســدي،  ــف ال اإلنســانية، ورفــض العن

ــا  وضبطه الســلطات  تعســف  ورفــض 

ا  ويحاســبه تجاوزهــا  ــع  يمن ــون  بقان

ــم،  الكري ــش  العي ــد  وتأكي غيرهــا،  ــل  قب

املســؤولية  ــي  ف ــا  وحقه ــرأة  امل ومســاواة 

بحقــوق  واإليمــان  الرجــل،  ــل  مث ــة  كامل

مــع  حقــوق  ال هــذه  ــد  وتأكي املواطــن 

اآلخــر،  ــل  وتقب ــات  واجب مــن  ــه  ي عل مــا 

مــع  البشــر  ــن  ي ب بالتســاوي  واإليمــان 

ــر  ي ــي التعب ــة ف حري ــاف، وال وجــود االخت

حــر،  ال اإلعــام  ــر  عب ــك  ذل ــن  وتمكي

ــن  ي ب ــة  والرقاب باملؤسســات  واإليمــان 

الســلطة. ــداول  ت ــدأ  ومب الســلطات، 

/فيس بوك  30 مارس  2020

رياض درار
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لوحة »نـوروز« ختام مرحلة هامة... 
معرض »الجنة الضائعة« عن شجون عفرين، رسالة الحياة والسالم

هيئة التحرير

ــك  ل ت النبعــة،  ســاحة  ــج  جي ض ــن  ي ب

ــرة،  ــة غاب ــذ أزمن ــي تتدفــق بغــزارة من ت ال

ــي  ف ــوان،  حي وال واألرض  ــس  اإلن ــروي  ت ل

 
ً
 وروحــا

ً
ــة، نمــا جســدا ــة- مدني ــٍة ريفي بيئ

ــك  ل ت بصــور  ــه  ذاكرت ــع  لتتطب  ،
ً
ــاال وخي

وحقــول  ــة،  ل جمي ال الوديعــة  ــدة  ل الب

وبســاتين  ــب  العن وكــروم  ــون  ت الزي

ســهل  ــه-  حمقي و«دشــتا  خضــروات،  ال

ــى  ــال أمانــوس الشــاهقة عل العمــق« وجب

حــدود،  ال ــف   خل
ً
ــا »كــرداغ« غرب أطــراف 

ــو  فه جياشــة؛  ال ــوروز  ـ ن ــد  عي ومشــاهد 

ــة  ي كل ــج  وخري 1986م،  ــد  ي موال مــن 

2012م،  عــام  ــب  بحل ــة  ل جمي ال ــون  الفن

حــرب واألزمــات  وتحــت ضغــط ظــروف ال

2014م،  ــي  ف ــة  الغرب ــاد  ب ــى  إل هاجــر 

بشــغف  ــي  الفن مشــواره  ليواصــل 

ــان  الفن مــع  ــا  حوارن وإليكــم  ــدار،  واقت

ددو: جكــر  ي  التشــكيل

صفحــات  ــي  ف ــك  ب  
ً
أهــا س1- 

 
ً
أوال لنتحــدث  ــدة«،  »الوحـ ــا  ن جريدت

ومــا  »شــيه«،  ــي  ف ــة  الطفول ــام  أي عــن 

ي،  التشــكيل الفــن  نحــو  ــذي دفعــك  ال

حياتكــم؟ عــن  ــذة  ب ن

ــدة شــيه/ شــيخ  ل »جيكــر ددو« مــن ب

ــى  إل ــا  ه في ترعرعــت  ــن،  عفري ــد-  حدي ال

ــي  فف ــة.  الثانوي ــة  املرحل أتممــت  أن 

اهتمامــات  ــدي  ل ــت  كان ــة  ي االبتدائ ــام  أي

 - الشــكل  ــث  حي مــن  ــي  العرب خــط  بال

ــي  وأخ ــال،  املث ســبيل  ــى  عل ــي  الديوان

ــه  ومن  ،
ً
خطاطــا كان  »عمــاد«  املرحــوم 

خطــوط  بال ــي  اهتمامات تشــكلت 

هــذه  أضــع  وأصبحــت  ــة،  ي العرب

الرســم. مجــال  ــي  ف االهتمامــات 

ظهــرت  وكيــف  ــرت،  تأث بمــن  س2- 

ي لديــك، كيــف  ــة الفــن التشــكيل موهب

ــة، وملــاذا  جامعي ــام الدراســة ال ــت أي كان

ــد  عي عــن  تخرجــك  مشــروع  ــرت  اخت

ــوروز«؟ ـ »ن

ي  تنشــئت ــي  ف  
ً
أيضــا الفضــل  يعــود 

ــي«  ــن »رضــوان طوط ي ــى الفنان ــة إل الفني

ــا،  ن بلدت مــن  كاهمــا  روج«،  »دوغــان  و 

 
ً
ــا ي ــر إيجاب ــت تؤث ــا كان ــث أن لوحاتهم حي

مجــال  ــي  ف ــي  اهتمامات ممارســة  ــي  ف

ــة  ي ن العفري الطبيعــة  أن  كمــا  الرســم. 

ــة  ــي البصري ــى ذاكرت ــرت عل ــة أث ل جمي ال

الصــورة  ــي  لوحات مــن  ــت  وجعل

ــي تجــاه الطبيعــة.    ــا بداخل االنعكاســية مل

ــت  ــي كان ــي حيات ــة ف جامعي ــة ال املرحل

ــة،  الفين ي  مســيرت ــي  ف املراحــل  أهــم 

بأســلوٍب  الرســم  ــون  فن تعلمــُت  ــث  حي

ــدي  ل ــة  املوهب ــت  وتحول ــي،  أكاديم

قــط  أشــعر  ــم  ول ــة،  علمي شــهادة  ــى   إل

القســم  ان   
ً
علمــا الدراســة،  ــة  بصعوب

ي  شــغف لكــن   ،
ً
مكثفــا كان  ــي  العمل

ــة  رحل ــة  املرحل مــن  جعــل  للرســم 

. ع ســتمتا ا

التخــرج  مشــروع  إنشــاء  فكــرة  أمــا 

ــذ أن  ــا من ه ــت أحمل ــوروز« كن ـ ــوان »ن بعن

جامعيــة، حيــث  ــاة ال حي وطــأت قدمــاي ال

إذ   ،2012 عــام  ي  مشــروع بإتمــام  قمــت 

مائمــة  السياســية  الظــروف  ــت   كان

ــاد  األعي أهــم  مــن  أجعــل  ــأن  ب ــا  م  
ً
نوعــا

ــة  أهــم مرحل ــام  خت ل  
ً
ــا ــي عنوان ب قل ــى  عل

ــي. حيات ــي  ف هامــة 

مرهــف  ــان  الفن ــد  بالتأكي س3- 

ــاة  حي ال ــى  إل تنظــر  ــف  كي اإلحســاس، 

ــف  كي ــك،  أعمال خــال  مــن  واإلنســان 

ــن  ي ــن الفنان ــارك م ــدهما، وباعتب تجس

هــل  الشــباب،  التشــكيليين  ــرد  ـ
ُ

الك

 
ً
ــزا حي ــرد  ـ

ُ
الك وشــؤون  ــجون  ش أخــذت 

ــك؟ أعمال ــي  ف

ــب،  وقل عقــٍل  عــن  ــارة  عب اإلنســان 

ــي  ــأن لوحات ــي ب ــي أرى مــن خــال أعمال إنن

اإلنســان،  مــن  ــي  العاطف القســم  ــل  تمث

ــي  ملهند�ض ــي  العقان القســم  ــى  ويبق

ــي البحــت،  جــال العلم ــا وامل التكنولوجي

ــي  العاطف القســم  جســد 
ُ
ت ــي  أعمال فــإن 

اإلنســان. ــة  ي هيكل مــن 

ــأن  ب ــاة فأســتطيع القــول،  حي ــا ال أم

ــا،  ه مجاالت كافــة  عــن  ــر  تعب ــي  لوحات

وغيرهــا...  والسياســية  ــة  االجتماعي

ــة  الفني ــي  أعمال آخــر  ــك  ذل ــى  عل ــال  ومث

الفــردي  ــي  معر�ض ــي  ف ــا  ه مت قدَّ ــي  ت ال

ــذي  ال ــة،  ي األملان ــد-  دورتمون ــة  ن بمدي

ــة  جن »ال ــوان  بعن بافتتاحــه  قمــت 

ــاة  حي الضائعــة«، كانــت تحمــل رســالة ال

ــى  إل ــا  ه إيصال أردت  ــي  ت ال والســام 

ر. حضــو ل ا

طبيعــة  مــن  أنحــدر  ــاري  وباعتب

ــدى  ــن إح ــد مــن عفري ــة وبالتحدي كوردي

ــة، ال  التاريخي مــدن كوردســتان  أجمــل 

ــت  بقي قــد  ــة  الكوردي ــوان  األل ــأن  ب شــك 

ــع املعــارض  ــي جمي ــي ومــا زال، وف ب ــي قل ف

ســوريا،  ــي  ف ــى  حت ــا،  ه ب شــاركت  ــي  ت ال

اللوحــات  بعــض  دائمــا  أخصــص  ــت  كن

وكمــا  شــعبنا،  ــاة  معان عــن  ــر  ي للتعب

ــة  جن »ال معــرض  ــل  ي قل ــذ  من ذكــرت 

عــن  يتحــدث  كان  ــه  بأكمل الضائعــة« 

ــا. ه ي وأهال ــن  عفري ــجون  وش وضــع 

شــيه-  ــن  ي ب الفــرق  هــو  مــا  س4- 

ــا/ ي أملان و  حلب/الوطــن  ــن-  عفري

ــر  ي والتعب اإللهــام  ــث  حي مــن  جــر،  امله

ــة  ــر الغرب ــف تؤث والتشــكيل؛ لنقــل كي

ي؟  التشــكيل ــان  الفن ــى  عل

ــر  ــة واالبتعــاد عــن الوطــن تؤث الغرب

ــث  حي مــن  ــان،  الفن ــى  عل ــر  ي كب بشــكل 

ــث  ــس مــن حي ي ــوى واملضمــون، ول حت امل

لســادت  الوطــن  ــي  ف ــا  كنَّ ــو  ل أي  األداء، 

ــى  ــع عل ي الرب ــوان  أل ب ــة  خاب الطبيعــة ال

الفــرح،  ورســمنا  ــا  معارضن ــن  عناوي

ــا  ن ومدن ــة  الغرب ــي  ف ــا  هن ونحــن  بينمــا 

ي ظل ظروٍف قاســية،  تحت االحتال، ف

حزن والقهر،  ــة ال ــى حال ــان إل تدفــع بالفن

ــة  ي الدخان ــوان  باألل اللوحــات  فيرســم 

 
ً
دورا ــة  الغرب تلعــب   

ً
وأيضــا ــة،  والناري

أن  ــث  حي ــان،  الفن مســيرة  ــي  ف  
ً
ا ســلبي

 
ً
ــزا ــد يأخــذ حي ــاة مــن جدي حي تأســيس ال

ــة  صعوب ــك  وكذل ــه،  واجبات مــن   
ً
ــرا ي كب

ــا  علين ــع  أخــرى تضي ــة  ناحي مــن  اللغــة 

الفــرص. مــن  ــد  العدي

معارضــك  ــك،  نتاجات س5- 

شــاركت  ــي  الت ــة  جماعي وال ــة  الفردي

ــي  جماع ال املعــرض  كان  ــف  وكي ــا،  ه في

ــد األملانيــة، وهــل مــن  ــي مدينــة كريفيل ف

ــك؟ لدي ــدة  جدي عمــل  مشــاريع 

ــذي  ال ــد  والوحي الفــردي  املعــرض 

ــي  ف كان  بافتتاحــه  15 قمــت 
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ــرد  ـ
ُ

الك بحــق  جــة  املنته ــة  والكراهي

ــن  الفت مصــادر  وعــن  ــاك،  وهن ــا  هن

ــم  للقي ــم  تحطي ــي  ف والدمــار،  والشــّر 

إلنســانية. ا

ي  مســلم ــى  عل الدمــوع  يذرفــون 

ــدا  ن ل ونيوزي ــن  والصي ــد  والهن بورمــا 

ــى  ــٌن عل ــٌم جف ــرف له ــا، دون أن ي وغيره

وغيرهــا. ــن  عفري ي  مســلم

الشــوارب  ــي  بحف ــس  ي ل اإليمــان 

ــاءات، إنمــا  ــى واكتســاء العب ــي اللح وعف

ــه  ــي آدم وتجنــب إيذائ ــر لبن خي بفعــل ال

.
ً
أوال

ــى  عل ــاش  يعت ــن  مل يحــق  فــا 

»داعــش«  ويدعــم  واإلفســاد  الفســاد 

ــي  حامل مــن  وغيرهمــا  »النصــرة«  و 

ــن  اآلخري ــف  يصن أن  اإلرهــاب  ــات  راي

ــوزع  ــي، وال أن ي ــر إرهاب ــي وغي ــن إرهاب ي ب

واإليمــان. ــة  الوطني صكــوك 

مــن  ــون  الصامت ــو  ُح يص ــل  فه

ــي  ف شــركهم  مــن  نقــل  ــم  ل إن  ــم  ه ت غفل

ــان  العن ليطلقــوا  ــم،  والظل ــي  البغ

ــح  حي لتص ويعــودوا  ــم  ه لصرخات

ــن  ــة واملســار نحــو حفــظ »الدي خطيئ ال

والعقــل«! ــال  وامل والعــرض  والنفــس 

مئذنة سقطت ... تتمة

ــت مســتمرة  هــذا العــام, واملأســاة مــا زال

فبعــد  ــاد,  ب ال عمــوم  ــي  ف و  ــا  روجآف ــي  ف

ــلمية  ــورة الس ــر الث ــن عم ــنين م ــع س تس

 
ً
ــا دامي  

ً
صراعــا ــت  آل ــي  ت وال ســوريا  ــي  ف

والعســكرية  ــة  األمني ــول  حل ال ــت  أثبت

املســتفحلة,  األزمــة  ــاء  ه ان ــي  ف فشــلها 

ــا  حاي الض مــن  ــن  ي املاي خلفــت  ــي  ت وال

ــة  ــى التحتي  بالبن
ً
ــا  هائ

ً
حقــت دمــارا وأل

أن  ــى  عل  
ً
ــاد«. مؤكــدا ب ال ــكل مفاصــل  ل

خرج  حوار السوري- السوري هو امل »ال

املســتفحلة  الســورية  لألزمــة  األســلم 

 2254 ــي  األمم للقــرار   
ً
اســتنادا ــك  وذل  ,

ــن  ي ــي جامــع ب ــى اتفــاق وطن والوصــول إل

ــة  ــة )القومي ــات الوطني ــف املكون مختل

 
ً
حــدا يضــع  والسياســية(  ــة  ني والدي

تســع  ــذ  من ــراق  ت ــي  ت ال الدمــاء  ــف  لنزي

ســنوات«.

ــال  االحت أن  ــف  التحال وأضــاف 

ســوريا  شــمال  ــي  ف ملناطــق  ــي  الترك

ــي  ديمغراف ــر  ي تغي إحــداث  ــى  إل ــدف  يه

ي  يســتدع ــك  وذل ــة،  الكردي للمناطــق 

السياســية  حركــة  ال ــي  ف ــع  جمي ال »مــن 

ــى   عل
ً
ا العمــل ســريعا ــي ســوري ــة ف الكردي

إعــادة ترتيــب البيــت الكــردي مــن خــال 

مســبقة  شــروط  دون  مباشــر  حــوار 

تشــكيل  ــى  عل لاتفــاق  ــي  يف�ض  ,

ــل  تمث شــاملة,  سياســية  ــة  مرجعي

ــي مجمــل  ا ف ــي ســوري الشــعب الكــردي ف

ــع  وتتمت ــة,  ي والدول ــة  الوطني حافــل  امل

ــي«. السيا�ض القــرار  باســتقالية 

منظمــة  قامــت  ــا  ه ب جان ومــن 

ــي(  )يكيت ــدة  الوحـ حــزب  ل الدرباســية 

ــح  ــب ضري ــوروز« جان ـ ن »شــعلة  بإيقــاد 

حــزب،  ال ــس  ي رئ إســماعيل  الراحــل 

الشــموع  األطفــال  مــن   
ٌ
ــة ل ث وأشــعل 

 . ــه ي عل

يكــون  أن  ــن  ي آمل ــا,  وأصدقه ــي  ان ه ت ال

ــى  ــر عل ــة خي ــد بداي جدي ــم ال ــع عامه مطل

ــة  ــم القومي ه ات ــع مكون الســوريين بجمي

تضــع  وأن  ــة,  واالجتماعي ــة  ني والدي

ــع باألمــن  جمي حــرب أوزارهــا, وينعــم ال ال

ــام«. والوئ ــي  والتآخ والســام 

ــي  ف ــع  جمي ال أن  ــى  عل  
ً
ومؤكــدا

ســوريا«  شــرق  وشــمال  »روجآفــا 

ــز  املشــترك وتعزي ــش  العي مــن  ــوا  تمكن

ــان  البي وأضــاف  ــي,  األهل الســلم  ــة  حال

الصــراع  ــة  حال يشــهد  ــا  وطنن زال  »مــا 

مــن  ــر  أكث ــذ  من واملســتمر  ــي  الدام

ــول  حل ال  أن  ــت  ليثب ســنوات,  تســع 

حــلٌّ  ــاك  هن ــس  ي ول لألزمــة,  عســكرية 

حــوار الســوري – الســوري,  أنجــع مــن ال

مــن   
ً
ــا وانطاق ــة,  ي دول ــات  وبضمان

ــة, والعمــل  ــة ذات الصل القــرارات الدولي

ــي  توافق ــي  وطن دســتور  صياغــة  ــى  عل

ــات  املكون ــع  جمي حقــوق   
ً
رســميا يقــر 

وفــق  ــة  ني والدي ــة  القومي الســورية 

ــد  ل ب ــي  ف ــة,  ي الدول ــق  ي واملواث ــود  العه

ــزي« . ــددي المرك ــي تع ــي برملان ديمقراط

ــه  تمنيات عــن  ــف  التحال ــر  وعبَّ

ــوال  ل الطبيعــة،  ــي  ف ــد  بالعي لاحتفــاء 

ــتجد،  ــا املس ــروس كورون ــاء في ــي وب تف�ض

ــه رســالة  ــى توجي ــذي أرغمــه عل األمــر ال

ذاك  أن  ــى  إل  
ً
ومشــيرا مفتوحــة،  ــة  نئ ته

ــع  جمي ــود ال ــب تضافــر جه ــاء يتطل الوب

ــه. مكافحت ــي  ف

الســنة  رأس  بمناســبة  ــة  نئ ته

ــو( اآلكيت ــد  )عي اآلشــورية  الســريانية 

ا  ــس ســوري تقــدم مجل ــه  ب ومــن جان

ــكات  والتبري ــة  نئ ته بال ــة  الديمقراطي

اآلشــوري  ي  الســريان الشــعب  ــاء  ن ألب

هــذا  أن   
ً
ــرا ب معت ــم،  والعال ســوريا  ــي  ف

ــر  ي التعب مظاهــر  ــرز  أب »أحــد  ــد  العي

ــة  حضاري وال ــة  التاريخي ــة  الهوي عــن 

ويرمــز  األشــوريين  للســريان  ــة  ني واألث

واالنبعــاث«،  والتجــّدد  خصــب  ال ــى  إل

القادمــة  ــاد  األعي »تعــود  أن   
ً
ــا ومتمني

ــدوء واألمــان والســام  ه ــي أجــواء مــن ال ف

ــزول  وي ــي  ينته وأن  واالســتقرار، 

واالســتبداد،  ــال  واالحت اإلرهــاب 

ــف  بمختل الســوري  الشــعب  ويحقــق 

ــي  ــه ف ــه؛ أهداف ــه ومذاهب ان ــه وأدي قوميات

ــي  ف واملســاواة  ــة  والديمقراطي ــة  حري ال

ــة«. والعدال ــون  القان يســودها  ــة  دول

نوروز يف ظروف خاصة ... تتمة

أكيتو هذا العام ... تتمة

العــام  هــذا  ــة  ي األملان ــد  دورتمون ــة  ن مدي

الضائعــة«،  ــة  جن »ال ــوان  بعن جــاري  ال

 
ً
معرضــا عشــر  إحــدى  ــي  ف وشــاركت 

ــرس  جندي ــي  ف ــم  ه من ــان  ن اث  ،
ً
ــا جماعي

ــدة  عدي مــدٍن  ــي   ف ــي  والباق ــن،  وعفري

ــد-  ل كريفي معــرض  أن  ــث  حي ــا،  ي بأملان

مــن  أجــزاء  أن  إذ   ،
ً
حــا ناج كان  ــا  ي أملان

آفــا«،  »روج  ي  مشــاف ــى  إل رســل 
ُ
أ ريعــه 

ــره مــن املعــارض. ــزه عــن غي ــا مي وهــذا م

أقــوم  ي  ــخ�ض الش ــد  الصعي ــى  وعل

ــة  بداي ــي  ف فــردي  ملعــرض  ــر  بالتحضي

ــة  جماعي ــارض ال ــادم، أمــا املع العــام الق

ــات  جمعي مــن  دعــوات  عــدة  ــت  فتلقي

عضــو  ــي  وكون ــان،  أمل وأصدقــاء  ــة  ي أملان

ــا مشــاريع  ن ــك آرت« لدي ــة »رن ــي جمعي ف

.
ً
أيضــا ــا  ه ب خاصــة 

أن  القــول،  ــا  ن بإمكان هــل  س6- 

ــه  ــه مكانت ــردي ل ي ك ــكيل ــن تش ــاك ف هن

ــي؟ العالم الفــن  ــن  ي ب

ــخصية  الش نظــري  ــة  وجه مــن 

توجــد  ــث  حي نعــم،  القــول  أســتطيع 

ــي  ــر ف ي ــر كب ي أث أســماء عماقــة، كان لهــم ت

ــد  ــى الصعي ي عل مجــال الفــن التشــكيل

الراحــل  ــان  الفن ــال  مث ــي،  العالم

ــرام  ه ــان »ب ــة كالفن ــة حي ل »مالفــا«، وأمث

وغيرهمــا  عطــار«  ــت  »عناي و  حاجــو« 

ــة املرموقــة. ــر مــن القامــات الفني ي الكث

س7- كلمة أخيرة لقرائنا األعزاء؟ 

للبشــرية  ــى  أتمن ــيء  �ض كل  ــل  قب

ــة،  والعافي حــة  الص دوام  جمعــاء 

ــا«  »كورون ــوس  كاب ــزول  ي أن   
ً
ــا متمني

ــا،  ن حيات مــن  ممكــن  وقــٍت  أســرع  ــي  ف

حــب  لكــم وملتابعيكــم  وكل الشــكر وال

ــدة«. »الوحـ ــدة  جري وإلدارة 

/مدينة بوخوم األملانية

لوحة نـوروز ... تتمة
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 )بحمد هللا وبركاته(، ابتهلوا باألدعية وقراءة 
ً
ا تيمن

ــي  ف ــي  املتغال لســيدهم  النصــر  ــن  ي متمن ــح،  الفت ســورة 

 
ً
وفســوقا  

ً
ــا تان به وصفوهــم  مــن  ــى  عل ــر،  والتكب الغــرور 

ــب«  خطي »إمــام  ــف  أل تســعون  واملاحــدة(؛  )الكفــار  ـــ  ب

ــم وقــادة »اإلخــوان املســلمين«  ه ــات آالٍف مــن ُمريدي ومئ

ومتزعمــو  ــة«  جهادي ال ــورة  ث »ال وشــرعيو  و«حمــاس« 

ســوريين  مســلمين  وعلمــاء  وشــيوخ  ميليشــياتها 

ــة  ــوم باملبارك ــلطانهم املزع ــف س ــى كت ــوا عل ت ــم َرَب وغيره

ـــ )غصــن   ب
ً
ــن املســماة زورا ــى عفري ــه عل ــد لعدوان ي والتأي

ــن  مبرري ــات  والبيان ــاوى  الفت وأصــدروا  ــون(،  ت الزي

ــوان؛  حي ــس والطبيعــة وال اإلرهــاب والتوحــش ضــد اإلن

آَدَم«  ــي  ِن َب ــا  َن ْم رَّ
َ

ك ــْد 
َ

ق
َ
»َول ــى:  تعال هللا  قــول  متناســين 

املســلم  ــى  عل املســلم  »كل  رســول هللا:  ــث محمــد  وحدي

ــن أن  ــٍم يقي ــى عل ــه وعرضــه«، وهــم عل حــرام، دمــه ومال

ــم  ــٍت مــن بيوته ي ــي كل ب ــن مســلمون وف ــرد عفري ـ
ُ

معظــم ك

ا...  الصــاة ومســبحته ــجادة  ــم وس حكي ال الذكــر  ــاب  كت

ــرد  ـ
ُ

ــات آالف ك ــر مئ جي ــور، عــن ته ــن صمــت القب ي صامت

ــش،  والتعفي االســتباحة  وعــن  ديارهــم،  مــن  مســاملون 

ونســاء  مســنين  ــم  ه بين ــم،  ه ب وتعذي ــن  ي ي مدن ــل  قت وعــن 

التعســفية،  واالعتقــاالت  االختطــاف  وعــن  وأطفــال، 

ــك  هت وعــن  حصــار،  وال واالســتعباد  االســتهزاء  وعــن 

ــكات،  ل املمت ــب  ونه وســلب  ــات  حري ال جــز  وح األعــراض 

ــس  ــن تدني ــق، وع ــه ح ــاوى دون وج ــدى وأت ــرض ف ــن ف وع

ى تخريب   عل
ً
مســاجد ومزارات وأضرحة ومقابر، عاوة

ــا. بعضه وســرقة 

ــدة شيه/شــيخ  ل ــجد ب ــة مس ــم مئذن صمتــوا عــن تهدي

حفــرت  ــذي  ال هللا،  ــوت  ي ب مــن  ــٌت  ي ب ــم،  القدي ــد  حدي ال

ــه  ي مبان تحــت  واإلجــرام  ــم  الظل ــي  ف متمرســة  ميليشــيا 

ــة بوقاحــٍة  ــي جريمــة مرتكب ــة، ف ــار الثمين  عــن اآلث
ً
ــا بحث

ــق أو شــهود! ــاج لتحقي ــة ال تحت ي وعان

ــش  يعي شــعٍب  بحــق  ــي  عرق ــر  تطهي عــن  ــوا  صمت

ــع، وعــن  جمي ــي الســام لل ــة ويبغ ــى أرضــه التاريخي عل

توســعية  ــة  ي عثمان ــة-  تركي وممارســات  سياســات 

 ،
ً
ــارا  نه

ً
ــارا ــه جه ي ومحبي ــام ــن اإلس ــتغل الدي ــدة تس جدي

ــه. في الســمحاء  ــروح  ال ــل  وتقت

ــت  ن امته مليليشــيات  شــنيعة  أفعــال  عــن  ــوا  صمت

جر،  ح ــجر وال اللصوصية واإلجرام بحق اإلنســان والش

ــأي  ــي ال تحــس ب ــك الت ل ــة، ت ــزاق والتبعي ــي االرت وتمرغــت ف

ــرر  ب ــذر أو ت ــم تعت ــجد، فل ــة مس ــب مــن إســقاط مئذن ذن

ــدم لســبٍب مــا. ه ال

ــل  جه حقــد وال ــوا عــن فصــول ال صمت

 سقطت...
ٌ
مئذنة

شيوخ وعلماء صمتوا !

»آكيتو« هذا العام دون احتفاالت يف الطبيعة بسبب »كورونا«، والتحالف الكردي يهنئ به

»نـوروز« يف ظروف خاصة... »كورونا« حيد من االحتفاء به

 15

واســتعدادات  العــام  هــذا  ــوروز«  ـ »ن ــول  حل مــع 

ــا  كورن ــروس  في ــى  تف�ض ــه،  ب لاحتفــال  ــرد  ـ
ُ

الك

ــى  عل ــة  ي فعل خطــورة  ليشــكل   ,
ً
ــا عاملي املســتجد 

أماكــن  ــع  جمي ــي  ف ــم  ه ب دفــع  ممــا  جمعــا،  البشــرية 

كافــة  إلغــاء  ــى  إل ــا  وخارجه ــاد  ب ال داخــل  تواجدهــم، 

ــام  القي عــن  جــام  واإلح والدعــوات  ــرات  التحضي

ــد  ــة، ليقتصــر االحتفــاء بالعي جماهيري باألنشــطة ال

ي إشــعال الشــموع وبعض النيران مســاء العشــرين  ف

ــة  ل حت ــة امل الكردي املناطــق  تشــمل  أن  آذار، دون  مــن 

ــي  ــادل الرســائل واألغان ب ت ــك ب ــا، وكذل ــل تركي مــن قب

ــي. االجتماع التواصــل  وســائل  ــر  عب

ٍة  ــي رســال ــي الكــردي ف وقــد تقــدم التحالــف الوطن

ــاء الشــعب  ن ــي ألب ان ه ت ــذه املناســبة بأحــّر ال ه خاصــة ب

الصــادرة  بالتعليمــات  ــزام  ت لال ودعاهــم  الكــردي 

ــد بقواعــد الســامة  ختصــة, والتقي ــات امل جه عــن ال

ــوروز  ـ ــا ن العامــة. كمــا قــال: »يطــل علين

ــاء  ن أب يحتفــل  عــام،  كل  نيســان  مــن  األول  ــي  ف

ا  ســوري ــي  ف آشــوري،  ــدو  الكل ي  الســريان الشــعب 

الســنة  رأس  ــد  بعي وجــوده،  مناطــق  ــي  اق وب والعــراق 

ــا  ه عرفت ــي  ت ال القديمــة  ــاد  األعي مــن  وهــو  ــو«،  »آكيت

حضــارة اإلنســانية، إذ يقيمــون احتفــاالت شــعبية  ال

ــد  ــوس وتقالي ــون طق ــة ويمارس ــان الطبيع ــن أحض ي ب

ــه هــذا العــام يصــادف أجــواء اســتثنائية  خاصــة؛ إال أن

واتخــاذ  ــم،  العال ــي  ف ــا  كورون ــاء  وب انتشــار  بســبب 

ممــا  خاصــة،  إجــراءات  والســلطات  ــدول  ال معظــم 

ــاد،  كاملعت واملناســبات  ــاد  باألعي االحتفــاء  مــن  يحــد 

البشــر. ــي  ن ب ــن  ي ب ســائدين  ــق  والقل حــزن  فال

ــي الكــردي  ــأ التحالــف الوطن ــه هن هــذا ومــن جانب

ــان،  ي ب ــر  عب بعيدهــم  آشــوريين  ــدو  الكل الســريان 

أن  ا  يســعدن ــو  آكيت ــد  عي ــول  حل »بمناســبة   :
ً
ــا قائ

 
ً
ا )شــعب آشــوري  ــدو  الكل ي  الســريان ــا  ن ألخوت نتقــدم 

بأحــّر  ــة(  ني ودي سياســية  ومؤسســات 
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